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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CENTRO INTERDISCIPLINAR DE LETRAS E ARTES DO 1 

ILAACH-UNILA. Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às quinze horas, por meio 2 

de videoconferência na Plataforma Conferência Web, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – 3 

RNP, teve início a oitava reunião ordinária do Centro Interdisciplinar de Letras e Artes (CILA) do ano 4 

de 2020, presidida pelo Coordenador do Centro, professor Eduardo Rubio. Estiveram presentes os 5 

seguintes membros do CILA com direito a voz e voto: Eduardo Rubio, Miguel Cristi, Anibal Orue 6 

Pozzo, Bruno Lopez Petzoldt, Carlos Henrique Lopes De Almeida, Cristiane Checchia, Ester Fer, 7 

Fábio Allan Mendes Ramalho, Gabriela Canale Miola, Kira Santos, Larissa Locoselli, Larissa Paula 8 

Tirloni, Laura Fortes, Marcelo Marinho, Maria Eta Vieira, Maria Ines Amarante, Marilélia Reis, Mario 9 

Ramão Villalva, Miriam Garcia, Samira Abdel Jalil e Simone Ribeiro. O Coordenador iniciou os 10 

trabalhos com a seguinte pauta: 1. Expediente: 1.1 Justificativas de ausência: justificaram a 11 

ausência os(as) professores(as) Ana Silvia Andreu da Fonseca, Angelene Lazzareti, Eduardo Dias 12 

Fonseca, Fidel Pascua Vílchez e Virginia Osorio Flores. Aprovadas as justificativas, o professor 13 

Eduardo passou ao seguinte ponto da pauta 1.2 Informes: o professor Eduardo informa que está 14 

aberto o edital de ações de extensão até o dia 15 de novembro. Menciona, também, que o Boletim 15 

Kultrun será cadastrado neste edital. Como representante do CILA no CONSUNI-ILAACH informa 16 

que estão sendo discutidos os regimentos do Conselho e do próprio Instituto e que o colegiado do 17 

centro será informado das discussões e deliberações a respeito desses temas. A professora Laura 18 

Fortes comunica que elaboraram e enviaram, junto a Juliana Balestra e Clóvis Brighenti 19 

(representantes do ILAACH na COSUEN), um formulário ao corpo docente para coletar opiniões e 20 

contribuições na forma de emendas para a minuta do documento que regulamenta a retomada do 21 

período 2020.1 na modalidade remota entre 01/02/2021 e 15/05/2021. Laura informa que a emenda 22 

conjunta será aresentada na reunião da COSUEN do dia 27/11, quando esses processos serão 23 

pautados:  23422.012986/2020-66 – (Regulamentação Especial para o Período Letivo 2020.1, em 24 

decorrência da situação de pandemia de COVID-19); 23422.012071/2019-39 (Proposta de 25 

Calendário Acadêmico 2020); 23422.013066/2020-40 (Regulamentação da Retomada do Período 26 

Letivo 2020, na Pós-Graduação). Ressalta que conseguiram a prorrogação do prazo para o envio 27 

de emendas aos relatores e que, assim, o formulário estará aberto para respostas até o dia 15/11. 28 

Reforça o chamado para que os/as docentes contribuam com a elaboração destas no seguinte link: 29 

https://forms.gle/gyNrRnAwGNrxSowX9. 2. Ordem do dia: 2.1 Deliberação sobre prorrogação de 30 

afastamento para doutorado da profa. Francieli Rebelatto: o Prof. Eduardo explica que o 31 

processo de prorrogação de afastamento da professora Francieli está em ordem. A professora pede 32 

a prorrogação de seu afastamento no pais, de 01/03/2021 à 01/09/2021. Questionado sobre se 33 

haverá contratação de professores substitutos para o ano que vem, o professor Eduardo responde 34 

https://forms.gle/gyNrRnAwGNrxSowX9


que não há certeza disso. De fato, que nestes momentos, segundo o colegiado do curso de Cinema, 35 

uma pessoa da área Cinema passou um concurso de docente substituto processo, mas não foi 36 

chamada ainda. O professor Mario Ramão coloca um problema: se é legal renovar um afastamento 37 

por segunda vez. Também consulta se outros docentes não têm intenção de se afastar e utilizar a 38 

eventual vaga de professor substituto que utilizaria a profa. Franciele na sua terceira prorrogação. 39 

O professor Eduardo comenta que, ainda que o ILAACH tenha tido normas próprias, as normas 40 

atualmente são estabelecidas pela PROGEPE e foram alteradas há pouco. Tendo em conta isto, 41 

será necessário fazer uma revisão sobre a legalidade do pedido. Menciona-se, pelo chat da 42 

videoconferência, que existem algumas áreas, entre estas Letras e Linguísticas, com três docentes 43 

afastados, mais algumas solicitações de afastamento que precisarão de vagas de substituto. A 44 

professora Gabriela Miola fala que é importante entender que o afastamento para capacitação se 45 

trata de um direito, e que é bom defende-lo, mas que ela tem dúvidas se o CILA poderia, 46 

eventualmente, deliberar sobre o mérito e condições de afastamento para um(a) docente já estando 47 

este aprovado pela área à qual pertence. Também consulta como a quantidade de vagas para 48 

docentes substitutos são distribuídas. O professor Eduardo explica que as vagas são do Instituto e 49 

não de áreas, e que se distribuem de acordo às necessidades. Concluiu que seria importante 50 

estabelecer normas para os pedidos de afastamento, através, por exemplo, da elaboração de um 51 

Plano Quinquenal de Capacitação previsto em normas internas da UNILA, mas que por enquanto 52 

aparentemente está tudo em ordem com o requerimento da profa. Francieli. Para compreender com 53 

mais clareza os motivos do afastamento da professora, o prof. Eduardo fez leitura da justificação 54 

do requerimento da professora Franciele. O professor Miguel consulta sobre se há algumas 55 

condições colocadas pelo curso de CINEMA, e o professor Eduardo responde que sim: que na ata 56 

de aprovação da área Cinema fica estabelecido que o afastamento da profa. Franciele fica 57 

condicionado à contratação de professor substituto. A professora Miriam coloca que é necessário 58 

verificar as datas do período do afastamento solicitado, em específico se estas coincidem com o 59 

edital da PROGEPE. A não coincidência das datas poderia dar algum tipo de problema. Ela disse 60 

que é bom deliberar cientes disto. Também coloca que há professores de outras áreas, em especial 61 

de Letras e Linguística, que se afastarão e precisarão de professor substituto. A partir destes 62 

argumentos, solicita que ponderem diante da seguinte situação: por exemplo, se chegassem a 63 

contratar um novo substituto para a professora Franciele, já afastada há três anos, isto poderia 64 

influenciar na não contratação de substitutos para outros professores que sairão, pela primeira vez, 65 

de afastamento a partir do 2021. A professora assinala que é favorável ao afastamento da 66 

requerente, mas não à contratação de professor substituto, considerando que há outras áreas que 67 

precisarão de vagas de substituto. Ela considera necessário ponderar a situação. Também coloca 68 

a necessidade de revisar se a vaga que viria utilizar a professora Franciele não estaria, 69 



eventualmente, sendo requisitada por outra área ou outro pedido de afastamento. O professor Fabio 70 

Ramalho menciona que em reunião do colegiado do curso foi aprovada a renovação do afastamento 71 

condicionado a contratação de prof. substituto. Ele, que esteve presente na reunião, acredita que 72 

as disciplinas que seriam atribuídas ao substitutos em 2020 lhe seriam agora atribuídas em 2021 73 

devido às alterações de calendário ocasionadas pela situação da pandemia e que estão em 74 

discussão em diversos âmbitos da universidade. O professor Miguel também coloca a incerteza 75 

com respeito ao orçamento para as universidades federais, e se isto não poderia alterar ou cortar 76 

os recursos para contratação de professores substitutos. Após essas intervenções das(os) 77 

presentes, o professor Eduardo solicita deliberação sobre o ponto e, reconhecendo-se o mérito da 78 

capacitação e a qualidade da Universidade Federal Fluminense, entidade onde a professora 79 

Francieli desenvolve a pesquisa de doutorado, o colegiado do CILA aprova por unanimidade a 80 

prorrogação do afastamento da Profa. Francieli Rebelatto de 01/03/2021 à 01/09/2021, com a 81 

ressalva e condicionante de disponibilidade de vaga de professor substituto aprovada no CONSUNI-82 

ILAACH para o período solicitado e sua contratação como substituto da profa. Francieli.  2.2. 83 

Apresentação e discussão sobre o Grupo de estudos de reformulação das áreas do CILA e 84 

do ILAACH: o professor Eduardo informa que este GT, composto pelas(os) professoras(es) 85 

Eduardo Rubio, Gabriela Miola, Tiago Sanchez, Ana Paula Araújo e Miriam Garcia, com 86 

coordenação desta última, foi formado no CONSUNI, e que estão sendo feitas reuniões para ir 87 

esboçando as propostas. Um dos objetivos é criar propostas para resolver os problemas de lotação 88 

de professores nas áreas, em consonância a vários conflitos, como por exemplo, o fato que não há 89 

clareza ainda sobre a área de atuação. A professora Maria Inês Amarante, indica que ela ficou lotada 90 

na área Artes, e que ela não é efetivamente docente desta área. Afirma que mesmo que haja falta 91 

de docentes da área Artes, não é um argumento válido alegar que o reconhecimento de sua área 92 

iria “desfalcar” a área Artes, pois ela, de fato, não atua na docência nesta área. A professora Miriam 93 

comenta que ainda não foi conversada a seguinte possibilidade: uma das pesquisas que é possível 94 

fazer é justamente uma consulta ao corpo docente do Instituto sobre em que área os docentes 95 

acreditam devem estar lotados, considerando suas atuações. Algumas ideias são de criar nova 96 

áreas, ou juntar áreas de acordo a afinidades, etc. mas que isso será amplamente estudado não só 97 

a partir das áreas de lotação, mas também na leitura dos PPCs e outros documentos. A ideia é 98 

facilitar, finalmente, as lotações e a atuação do corpo docente. A professora Miriam também 99 

menciona que até dezembro é o prazo para a elaboração da proposta. 2.3. Discussão sobre a 100 

retomada do período letivo de 2020.1 e posicionamento do CILA: a professora Laura Fortes, 101 

sobre este ponto, explica que foi feita uma proposta, já mencionada no INFORMES desta ata, e que 102 

o prazo foi prorrogado até o dia 15/11 para responder à consulta aos/às docentes do ILAACH. 103 

Contextualiza que a solicitação de manifestação do CILA quanto a esse ponto de pauta fortaleceria 104 



as ações da COSUEN quanto à consulta docente referente à retomada de 2020.1, uma vez que o 105 

CITAD já havia manifestado à presidência da COSUEN a importância da participação da 106 

Comunidade nesse processo decisório. Nesse sentido, a profa. Laura Fortes relatou, novamente, 107 

que, em trabalho conjunto com a profa. Juliana Balestra e o prof. Clovis Brighenti, elaboraram o 108 

questionário referente à consulta e solicitaram aos Departamentos Administrativos e Secretarias 109 

Acadêmicas que divulgassem o link aos/às docentes, junto aos documentos disponíveis para leitura 110 

sobre o processo de regulamentação da reposição de 2020.1 na modalidade remota (graduação e 111 

pós-graduação), bem como a proposta de calendário 2021 (referente à 2020.1). A profa. Laura 112 

apresenta alguns pontos mais complexos das propostas, como, por exemplo, o registro das férias, 113 

que, segundo o calendário proposto, está definido pelo período 01 a 31 de janeiro de 2021, uma 114 

vez que o início da reposição 2020.1 está previsto para 01/02/2021. Tal proposta impactaria nas 115 

férias docentes anteriormente planejadas e a consulta ajudará a dimensionar se os/as docentes 116 

concordariam com essa alteração, a fim de atender a essa demanda institucional. Outro ponto 117 

problemático é se o número de créditos obrigatórios de ensino será mantido, minimamente oito (8) 118 

créditos (entre graduação e pós), de acordo com a LDB, mas podendo ser alterado, diante da 119 

situação de pandemia de COVID-19, como outras universidades têm deliberado. O último ponto 120 

mais complexo apresentado pela profa. Laura foi a proposta de reativação das turmas 2020.1, do 121 

modo como estão (com a mesma atribuição docente). Nesse sentido, os/as representantes 122 

docentes na COSUEN (Laura, Juliana e Clovis) estão debatendo sobre a necessidade de deixar 123 

clara na minuta a autonomia dos colegiados para um replanejamento das ofertas e atribuições de 124 

turmas, considerando o corpo docente disponível, a carga horária docente para o ensino remoto e 125 

se o perfil do componente permite a transposição ao regime remoto. Informa, ainda, que não está 126 

previsto o ingresso de novos estudantes nos documentos em discussão. O professor Eduardo 127 

questiona vários fatos: número de alunos por turma, que a impressão é que em maio teremos 128 

resultado do SISU. Teremos uma apressurarão na atuação: de ferreiro a maio, atender as demandas 129 

dos atuais cursos e membros, logo, em maio, se soma atender as demandas dos novos 130 

ingressantes, junto às demandas dos veteranos. A professora Laura Fortes indica que será 131 

necessário pensar todos esses possíveis problemas, em vários pontos: número de professores 132 

vinculados à UNILA, carga horária docente, número de estudantes ativos/as, etc, buscando formas 133 

de minimizar as consequências da situação no contexto da pandemia. Por último, a professora 134 

reitera a participação de todo o corpo docente completando o formulário enviado. O professor 135 

Eduardo entende que uma consulta pública mais estendida pode não fazer muita diferença em 136 

relação às possibilidades de participação no processo já disponibilizadas e, por outro lado, estende 137 

o prazo para decidir, o que gera mais incerteza e menos tempo de nos preparar para as regras que 138 

serão impostas. A professora Laura esclarece que a consulta em questão já está vigente, uma vez 139 



que os prazos foram prorrogados pela COSUEN, a pedido de alguns/algumas conselheiros(as). 140 

Complementa dizendo que a proposta de retomada de 2020.1 e calendário para o ano que vem já 141 

tem prazos de deliberação definidos, e que na próxima reunião da COSUEN (27/11) os processos 142 

em questão serão debatidos e deliberados. A professora Gabriela Miola coloca o problema de que 143 

existem disciplinas com carga horária prática e/ou exercícios práticos, muito dificilmente realizáveis 144 

a partir do ensino remoto. Este problema deve ser considerado. A professora Laura comenta que 145 

isso está sendo considerado e pensando distintas formas de resolver aquele problema. Que estão 146 

sendo também consultadas algumas normas de segurança para as disciplinas práticas, envolvendo, 147 

inclusive, o ensino híbrido, a depender das decisões dos colegiados. Para isto, estão sendo lidas 148 

algumas experiências em IES que aderiram ao ERE, para revisar ideias, ver possibilidades, etc. 149 

Dialogando com estas ideias, o posicionamento é apoiar o trabalho desenvolvido pela professora 150 

Laura Fortes, Juliana Balestra e Clovis Brighenti. Não havendo outros pontos a discutir, após pedido 151 

e aprovação de prorrogação do limite para o término da reunião em 30 minutos, o professor Eduardo 152 

encerrou a reunião às 17h15. Eu, Miguel A. Cristi, redigi esta ata, que após leituras e ajustes dos 153 

presentes, foi aprovada e será assinada digitalmente pelo Coordenador do CILA, que presidiu a 154 

sessão, e também pelos demais membros do Centro Interdisciplinar que participaram da reunião. 155 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 12/11/2020 12:24 ) 
SAMIRA ABDEL JALIL 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1801735

(Assinado eletronicamente em 16/11/2020 07:40 ) 
MARIA ETA VIEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2865749

(Assinado eletronicamente em 12/11/2020 08:21 ) 
BRUNO LOPEZ PETZOLDT 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2865760

(Assinado eletronicamente em 12/11/2020 17:36 ) 
MARIO RAMAO VILLALVA FILHO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1927115

(Assinado eletronicamente em 12/11/2020 09:48 ) 
MARCELO MARINHO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1911619

(Assinado eletronicamente em 13/11/2020 12:09 ) 
MARIA INES AMARANTE 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2089328

(Assinado eletronicamente em 20/11/2020 09:19 ) 
CRISTIANE CHECCHIA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2124810

(Assinado eletronicamente em 12/11/2020 13:48 ) 
GABRIELA CANALE MIOLA 

COORDENADOR DE CURSO

2144214

(Assinado eletronicamente em 12/11/2020 13:49 ) 
KIRA SANTOS PEREIRA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2145667

(Assinado eletronicamente em 12/11/2020 11:08 ) 
MARILEIA SILVA DOS REIS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1766893

(Assinado eletronicamente em 12/11/2020 10:53 ) 
FABIO ALLAN MENDES RAMALHO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2198150

(Assinado eletronicamente em 12/11/2020 10:47 ) 
MIGUEL ANTONIO AHUMADA CRISTI 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2208466

(Assinado eletronicamente em 17/11/2020 00:00 ) 
LARISSA FOSTINONE LOCOSELLI 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2210724

(Assinado eletronicamente em 12/11/2020 07:40 ) 
SIMONE BEATRIZ CORDEIRO RIBEIRO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2211478

(Assinado eletronicamente em 12/11/2020 01:02 ) 
MIRIAM CRISTIANY GARCIA ROSA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1048851

(Assinado eletronicamente em 12/11/2020 00:53 ) 
EDUARDO FAVA RUBIO 

COORDENADOR

1066180

(Assinado eletronicamente em 12/11/2020 14:49 ) (Assinado eletronicamente em 16/11/2020 13:48 ) 



LAURA FORTES 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2306912

LARISSA PAULA TIRLONI 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1222668

(Assinado eletronicamente em 20/11/2020 08:44 ) 
ANIBAL ORUE POZZO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2351477

(Assinado eletronicamente em 23/11/2020 11:03 ) 
ESTER MARCAL FER 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2414876

(Assinado eletronicamente em 12/11/2020 12:08 ) 
CARLOS HENRIQUE LOPES DE ALMEIDA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1328338
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