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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA, ANO 2020, DO CENTRO INTERDISCIPLINAR DE LETRAS E 1 

ARTES DO ILAACH-UNILA. Aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte, às catorze horas, 2 

na sala C214 do Jardim Universitário, teve início a primeira reunião ordinária do Centro 3 

Interdisciplinar de Letras e Artes (CILA), presidida pelo Coordenador do Centro, professor Eduardo 4 

Rubio. Estiveram presentes os seguintes membros do CILA com direito a voz e voto: Cristiane 5 

Checchia, Débora Cota, Juliane Cristina Larsen, Maria Inês Amarante, Mario René, Miguel A. Cristi, 6 

Simone Carvalho, Thiago Bolívar e Valdilena Ramme. 1. Expediente: 1.1 Justificativas de 7 

ausência: Justificaram as faltas os(as) professores(as) Angelene Lazzareti, Dinaldo Sepúlveda 8 

Almendra Filho, Gabriel Navia, Iván Alejandro Ulloa Bustinza Samira Abdel Jalil, Valdiney Lobo e 9 

Virginia Osorio Flores. Foram pontos de pauta: 1.2 Informes: o prof. Eduardo informa que existe, 10 

desde a Reitoria, o projeto de que ILAACH se mude para os novos prédios que serão erguidos na 11 

Moradia Estudantil. Neste espação há previsão de construção de novos blocos, onde supostamente 12 

será lotado o ILAACH, por ser o instituto melhor pontuado nos critérios de adequação ao novo 13 

espaço. No ano passado a UNILA conseguiu verba para construir apenas um bloco de salas de aula 14 

neste lugar. Mas existem possibilidades concretas de conseguir outras verbas para construir novos 15 

blocos que permitam efetuar a mudança sem prejuízo para o ILAACH. A previsão de mudança é 16 

para a metade do ano que vem 2021 ou o início de 2022 e o CONSUNI-ILAACH continua em 17 

conversações com a SECIC, por meio da direção do Instituto, para ter mais informações sobre o 18 

plano de mudança, saneamento de dúvidas e apresentação de sugestões e preocupações por parte 19 

da comunidade acadêmica do ILAACH. O prof. Eduardo comunica que haverá reuniões entre 20 

coordenadores dos Centros Interdisciplinares para procurar ações articuladas, definir alguns 21 

objetivos comuns entre os centros e chegar a melhorias de funcionamento dos mesmos. O prof. 22 

Eduardo explica que os procedimentos para solicitar afastamentos deverão ser feitos, a partir de 23 

agora, seguindo novo fluxo, com a abertura de processo no DAILAACH e seu posterior 24 

encaminhamento ao CILA, já com a documentação válida e necessária, para não criar problemas 25 

que posteriormente terminam travando ou retrasando o processo, além de gerar trabalho 26 

desnecessário. A coordenação do Centro enviará às(os) docentes mais informações sobre os 27 

procedimentos a serem seguidos em breve. 1.3 Pedido de inclusão e alteração de ordem de 28 

pontos de pauta: O prof. Eduardo solicita a inclusão de três pontos de pauta: a) a deliberação 29 

sobre a concessão de afastamento para licencia capacitação do prof. Thiago Bolívar, de 02 até 31 30 

de maio de 2020 e sessenta dias entre 02 de julho e 30 de agosto do mesmo ano; b) a deliberação 31 

sobre a inclusão da profa. Marileia Silva dos Reis no CILA; c) a deliberação sobre a inclusão da 32 

profa. Sonia Cristina Poltronieri Mendonca no CILA. As três solicitações são aprovadas por 33 

unanimidade pelas(os) presentes. Em seguida o prof. Eduardo pede que a ordem dos pontos de 34 



pauta seja alterada para que as deliberações ocorram antes dos outros pontos. Aprovado o pedido, 35 

a Ordem do dia fica como está exposto a seguir. 2. Ordem do dia: 2.1 Deliberação sobre a 36 

concessão de afastamento para licencia capacitação do prof. Thiago Bolívar: após um diálogo 37 

com o prof. Thiago, quem explica os objetivos e necessidades de seu afastamento, de 02 até 31 de 38 

maio de 2020 e sessenta dias entre 02 de julho e 30 de agosto do mesmo ano, sua solicitude de 39 

afastamento para capacitação é aprovada pelo plenário. Cabe destacar que a mesma solicitude já 40 

foi aprovada pelos docentes de espanhol e pela área de Letras e Linguística. 2.2 Deliberação sobre 41 

afastamento para doutorado da profa. Simone da Costa Carvalho de 01/02/2021 a 30/06/2022: 42 

a prof. Simone explica que ela pediu estes três períodos, mas que o comum na área de português 43 

é sair de afastamento máximo dois 2 períodos (um ano), e que, portanto, ao finalizar o segundo 44 

período, existe a possibilidade de ser chamada. No entanto, foi aprovado pelos colegas de 45 

português, a aprovação por 3 períodos, 2021.1, 2021.2 3 a 2022.1. Após diálogo entre a solicitante 46 

e o plenário, a solicitude foi aprovada pelo plenário. 2.3 Deliberação sobre a inclusão da profa. 47 

Marileia Silva dos Reis no CILA: o pedido de inclusão da profa. Mariléia é aprovado por 48 

unanimidade. 2.4 Deliberação sobre a inclusão da profa. Sonia Cristina Poltronieri Mendonca 49 

no CILA: o pedido de inclusão da profa. Sônia é aprovado por unanimidade. 2.5. Deliberação 50 

sobre o calendário de reuniões do CILA no primeiro semestre de 2020: o prof. Eduardo expõe 51 

uma proposta de calendário de reuniões, a qual é aprovada, ficando as reuniões do Centro 52 

marcadas para: 6 de abril, 6 de maio, 4 de junho e 7 de julho, todas às 14:00 horas. 2.6. 53 

Esclarecimentos e instruções sobre o preenchimento dos Planos Individuais de Trabalho 54 

Docente (PITDs) 2020-1: o prof. Eduardo explica alguns pontos básicos sobre como preenche-lo 55 

corretamente, sobre a necessidade de estar em dia com os PITDs. Explica além, alguns problemas 56 

básicos, os erros mais frequentes na hora de registra-los, comentando que não em poucas ocasiões 57 

o sistema não tem o alinhamento adequado com pesquisa registrada no SIGAA, e que às vezes 58 

isto acontece também com a extensão. Em ocasiões o docente preenche o PITD com horas com 59 

pesquisa, mas a pesquisa não aparece não PITD (por causa do sistema, ou algum outro conflito). 60 

É bom que o docente observe isto, e no espaço do PITD que é para colocar observações, comente 61 

a situação. O prof. Eduardo também comunica que enviará e-mail a todas(os) as(os) docentes do 62 

CILA estabelecendo o prazo para preenchimento do mesmo até o dia 29/03/2020. 2.7 Discussão 63 

sobre as ações do CILA: o professor Eduardo explica as funções da Coordenação, comtempladas 64 

no âmbito da lei, e a necessidade de participação dos docentes nas ações que involucram a todos 65 

os membros do Colegiado. Também destaca a abertura que a Coordenação tem para colaborar da 66 

forma que seja possível tanto com as coordenações de curso quanto com as(os) professoras(es) 67 

em particular. A professora Cristiane Checchia assinala que poderia ser de grande ajuda do Centro 68 

colaborar na forma de ofertar disciplinas que são divididas com outros cursos, ou mesmo disciplinas 69 



que ainda não estão cobertas com professor. 2.8 Discussões e deliberações sobre a recepção 70 

de calouros do ILAACH: o prof. Eduardo fala que esta será os dias 16 e 17 de março, nestes dias 71 

há suspenção das aulas para os calouros e suspenção para os veteranos apenas para as aulas 72 

magnas. Comenta que o Diretor do ILAACH entregou para ele a programação das atividades gerais 73 

e próprias do Instituto, as que logo serão enviadas para todos(as) os docentes. As coordenações 74 

podem propor atividades e sugestões até terça feira 10 de março, desde que estas não choquem 75 

com os horários de aulas magnas organizadas a nível institucional e que ocorrerão no dia 16 de 76 

manhã e noite. Há o chamado para que os professores se motivem e participem das atividades. 77 

Finalmente foi combinado fazer sugestões para as atividades artístico-culturais, que estão fazendo 78 

falta na programação de acolhida dos calouros do ILAACH. 2.9 Discussões e deliberações sobre 79 

a Semana Interdisciplinar do ILAACH (SIILAACH): se confirma a participação dos cursos de 80 

LACM, Música, LEPLE, e os núcleos NIPPEI e NIELI. Se informa que o SILAACH se realizará entre 81 

o dia 15 e 19 de junho, e que bom seria que os docentes já colocaram nos seus planos de ensino 82 

a participação dos estudantes na atividade. Os professores que representarão o CILA na Comissão 83 

organizador do II SILAACH são Miguel A. Cristi, Cristiane Checchia, Maria Inês Amarante,  Juliane 84 

Larsen, em representação do NIELE a profa. Simone Carvalho e em representação do NIPPEI a 85 

profa. Patrícia Queiroz.  Não havendo nada mais a registrar, sendo as dezesseis e trinta minutos, 86 

eu, Miguel A. Cristi, lavro esta ata que será enviada via SIPAC pela Coordenação do CILA para 87 

observação e assinatura digital dos presentes.  88 
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