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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CENTRO INTERDISCIPLINAR DE LETRAS E 1 

ARTES DO ILAACH-UNILA. Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, 2 

às catorze horas, na sala C-103 do Jardim Universitário, teve início a sexta reunião ordinária 3 

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

professor Eduardo Rubio. Estiveram presentes os seguintes membros do CILA com direito 5 

a voz e voto Diana Araújo, Miguel Cristi, Aníbal Orue, Eduardo Fonseca, Bernardo Souza, 6 

Matias Blanco, Valdiney Lobo, Valdilena Ramme e Gabriel Rezende. Com oito membros no 7 

início da sessão, o Coordenador iniciou os trabalhos com a seguinte pauta: 1. Expediente: 8 

1.1 Justificativas de ausência: justificaram a ausência os(as) professores(as) Ana Silvia 9 

Andreu da Fonseca, Angelene Lazzareti, Débora Cota, Dinaldo Sepulveda Almendra Filho, 10 

Felipe Matias, Fidel Pascua Vílchez, Gabriel Navia, Ignacio Del Valle Dávila, Jorgelina Ivana 11 

Tallei, Laura Amato, Laura Fortes, Laura Marcia Luiza Ferreira, Maria Inês Amarante, Miriam 12 

C. Garcia Rosa, Rejane Bueno, Samira Abdel Jalil, Simone Carvalho e Virginia Flores. 13 

Aprovadas as justificativas, o professor Eduardo passou ao seguinte ponto da pauta 1.2 14 

Informes: O professor Miguel informa sobre o I Concurso de Conto, Poesia y Fotografia, 15 

exclusivo para os estudantes de UNILA, em especial do ILAACH, que será realizado 16 

durante o mês de novembro. O professor Eduardo Rubio informa que deverá ser construído 17 

o plano de ações para 2020. Menciona, também, que o orçamento será igual ao ano anterior 18 

e explica, a partir de uma tabela, os valores que receberá cada curso/área para se organizar 19 

e planejar. O prof. Eduardo continua com a fala apontando que a PROINT comunicou para 20 

ele que existe a possibilidade que o programa Idioma sem Fronteiras seja lotado no ILAACH. 21 

Não obstante, é uma ideia inclusa que deve ser discutida, sobretudo pela questão do 22 

orçamento. O professor Aníbal informa sobre a viagem que farão os estudantes do ILAACH 23 

para Assunção e que contam com um ônibus para 42 pessoas. 2. Ordem do dia: 2.1 24 

Deliberação sobre alteração no PPC do curso de Letras – Arte e Mediação Cultural 25 

(LAMC): o coordenador de LAMC, professor Aníbal, explica as mudanças feitas no PPC, 26 

que visam um equilíbrio nas áreas que compõem o curso. O processo formativo do curso 27 

terá três eixos de estruturação: Artes, Letras e Literatura e Comunicação. Também 28 

comunica que o nome do curso também mudará, e passará se chamar Mediação Cultural 29 

– Artes e Letras. O professor Matias pergunta se foi pensada a transição de um PPC ao 30 

outro, em razão dos estudantes. O professor Aníbal responde que sim, que os alunos 31 



veteranos não terão problemas, incluso que se poderão ver beneficiados pois poderão fazer 32 

disciplinas em consonância a seus próprios interesses. O professor Eduardo Fonseca 33 

comenta a necessidade de observar bem as mudanças obrigatórias, de origem externo, 34 

como a curricularização da extensão. E pergunta se, na obrigatoriedade destas mudanças 35 

obrigatórias, não será um problema novamente submeter o PPC a outros câmbios. O prof. 36 

Aníbal explica que foram consideradas as mudanças que estão sendo feitas no CCE, mas 37 

que ainda não foi considerado a curricularização da extensão como algo único, pois as 38 

políticas e o plano de curricularização da extensão. O prof. Bernardo pergunta se a 39 

discussão sobre as mudanças foi ampla, e não apenas uma questão do NDE. O prof. Aníbal 40 

responde que sim, que o processo foi iniciado no 2017, e teve discussões no âmbito do 41 

Colegiado e com a participação de estudantes. O prof. Eduardo Rubio aponta a 42 

necessidade de constituição de um processo, para que o tema seja deliberado no 43 

CONSUNI. Após um breve diálogo, o novo PPC do curso de Letras, Artes e Mediação 44 

Cultural foi aprovado por unanimidade. 2.2 Deliberação sobre os regulamentos de 45 

Estágio e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Letras – Espanhol e 46 

Português como Línguas Estrangeiras (LEPLE): o professor Eduardo Rubio expõe os 47 

regulamentos de Estão e TCC de LEPLE, junto a ata de aprovação pelo colegiado deste 48 

curso. A profa. Valdilena, coordenadora de LEPLE, explica o processo, a estrutura e a 49 

relevância destes regulamentos. Os regulamentos foram aprovados por unanimidade. 2.3 50 

Deliberação sobre a aprovação ad referendum dos PITDs por parte do coordenador 51 

do CILA: o prof. Eduardo explica que alguns PITDs tinham problemas, e que ele pediu para 52 

os professores corrigirem esses problemas. Após isto, ele comenta que aprovou ad 53 

referendum esses PITDs. 2.4 Explicação sobre os Planos Individuais de Trabalho 54 

Docente (PITDs) dxs docentes do CILA: o professor Eduardo coloca em votação a 55 

aprovação ad referendum de alguns PITDs que ainda não estavam registrados ou estavam 56 

com problemas na reunião anterior do Centro. Foram aprovados por unanimidade. Após 57 

isto, o mesmo explica alguns dos problemas mais frequentes na hora de preencher o PITD, 58 

tais como o registro das horas de pesquisa e extensão. 2.5 Esclarecimentos sobre a 59 

questão dos afastamentos para capacitação: o professor Eduardo explica as novas 60 

políticas de solicitação de afastamentos no âmbito da UNILA e que, alguns pontos, chocam 61 

bastante com as políticas e normas para afastamento do ILAACH. De fato, uma proposta é 62 

revogar a normativa interna do ILAACH, visto que é mais seguro esperar uma normativa 63 



geral da UNILA, que, ao parecer, está em processo de estruturação. A ideia é que o ILAACH 64 

se guie a partir desta nova regulamentação. O professor Matias comenta que ele participou 65 

de duas reuniões sobre a reformulação das novas regras de afastamento, e que considera 66 

que assim como estão sendo reformuladas, é muito difícil conseguir um afastamento tanto 67 

para estudos doutorais quanto pós-doutorais. O plenário mostrou preocupação sobre isto, 68 

pois há incerteza sobre o caminho que a UNILA tomará para adotar as normas de 69 

afastamento.  O prof. Eduardo Rubio arguiu sobre a necessidade de manter a autonomia 70 

universitária e estruturar normas de afastamento em benefício do servidor, e divulga os 71 

chamados aos encontros onde será discutida a estruturação desta nova normativa geral de 72 

afastamentos da UNILA. 2.6 Discussão sobre as ações do CILA: integração das áreas, 73 

calendário de eventos, divulgação de ações, etc.: o professor Eduardo Rubio explica 74 

como a coordenação do Centro está pensando articular ações de formação interdisciplinar 75 

para os e as estudantes, ações equilibradas entre as áreas associadas ao CILA. Menciona 76 

que o Boletim, que até o ano passado foi feito em conjunto com o CIAH, agora será apenas 77 

feito pelo CILA. Também explicou a ideia de fazer pequenos eventos que favoreçam a ideia 78 

de interdisciplinaridade, como o Tributo a Violeta Parra. Sobre a divulgação destas ações, 79 

foi discutido sobre como informar de melhor forma à comunidade dos eventos que se 80 

realizam no âmbito do CILA. Uma proposta é a melhoria da página do CILA, bem como ter 81 

aceso aos canais de comunicação que permitem contato direto com os alunos. O professor 82 

Eduardo coloca em discussão a questão de como o Centro deveria articular a questão 83 

académica, para que este mesmo funcione melhor no que diz respeito à formação dos/as 84 

estudantes 2.7 O que houver. Não havendo outros pontos a discutir, o professor Eduardo 85 

encerrou a reunião às quinze horas e trinta minutos. Eu, Miguel A. Cristi, redigi esta ata, 86 

que após leituras e ajustes dos presentes, foi aprovada e será assinada digitalmente pelo 87 

Coordenador do CILA, que presidiu a sessão e também pelos demais membros do Centro 88 

Interdisciplinar que participaram da reunião. 89 
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