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

ARTES DO ILAACH-UNILA. No nono dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 2 

quinze horas, por meio de videoconferência na Plataforma Conferência Web, da Rede 3 

Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, teve início a quinta reunião ordinária do Centro 4 

Interdisciplinar de Letras e Artes (CILA) do ano de 2021, presidida pelo Coordenador do 5 

Centro, professor Eduardo Rubio. Estiveram presentes os seguintes membros do CILA com 6 

direito a voz e voto: Ana Silvia Andreu da Fonseca, Ariel Matias Blanco, Bruna Otani Ribeiro, 7 

Carlos Henrique Lopes De Almeida, Cristiane Checchia, Debora Cota, Diana Araujo Pereira, 8 

Eduardo Fava Rubio, Fidel Pascua Vilchez, Ivan Alejandro Ulloa Bustinza, José Ignacio 9 

Monteagudo Robledo, Juliane Cristina Larsen, Larissa Fostinone Locoselli, Laura Fortes, 10 

Laura Marcia Luiza Ferreira, Marcelo Marinho, Maria Eta Vieira, Marileia Silva Dos Reis, 11 

Miguel Antonio Ahumada Cristi, Natalia Dos Santos Figueiredo e Thiago Marcondes 12 

Valenzuela Bolivar. Com esses membros, o Coordenador iniciou os trabalhos com a 13 

seguinte pauta: 1. Expediente: 1.1. Justificativas de ausência: justificaram a sua 14 

ausência para esta reunião os e as docentes Bruno López Petzoldt, Dinaldo Almendra Filho, 15 

Eduardo Dias Fonseca, Felix Eid, Kira Pereira, Laura Amato e Tatiana Gabas. O prof. 16 

Marcelo Marinho pediu que constasse registrada sua justificativa de ausência na reunião 17 

anterior, realizada em 09/08/2021. As justificativas foram aprovadas pelo plenário. 1.2. 18 

Informes: a) Reuniões com participação da coordenação do CILA: dia 24/08 – Projeto 19 

Encontro de Saberes e Curricularização da Extensão; dia 08/09 – reunião com a pró-reitora 20 

da PRPPG e docentes das áreas do CILA. b) Eleições para a coordenação do CILA e 21 

Comissão Eleitoral Local do ILAACH. O professor Eduardo informa das reuniões em que a 22 

Coordenação do CILA teve participação, representando o Centro: uma das reuniões tem 23 

relação com a instrução normativa do MEC que promulga a obrigatoriedade de incorporar 24 

atividades de extensão ao PPCs dos cursos (curricularização), e incorporar neste processo 25 

aqueles saberes que historicamente ficaram marginalizados como produto do colonialismo, 26 

por exemplo, conhecimentos e práticas culturais dos povos originários e afrodescendentes 27 

da América Latina e Caribe. A outra reunião foi com a PRPPG em relação à produção em 28 

Artes e Cultura, sobre como este tipo de produção deveria pontuar nos editais divulgados 29 

pela Pró-reitoria de Pesquisa, pois nos últimos editais concursáveis para bolsas, por 30 

exemplo, não apareceu na tabela de pontuação a produção de trabalhos artísticos-culturais 31 



(nem capítulo de livro). Na reunião foi decidido formar um grupo de trabalho para solucionar 32 

esse problema e propor algumas mudanças para a COSUP. O prof. Fábio Salvatti 33 

representará a área de Artes; Cinema, Música e Letras deverão encaminhar nomes para 34 

completar o GT. Posteriormente, o prof. Eduardo ressalta a importância de formar a 35 

Comissão Eleitoral do ILAACH, que até agora não conseguiu se compor por não haver 36 

interesse dos docentes e TAEs. Sem o CEL-ILAACH não será possível fazer os processos 37 

para eleições de coordenação e centros interdisciplinares. 2. Ordem do dia: 2.1. 38 

Deliberação sobre os PITDs de 2020.2 aprovados ad referendum pela coordenação: 39 

foram aprovados ad referendum pela coordenação do CILA e homologados pela direção do 40 

ILAACH os PITDS das(os) seguintes docentes: Aníbal Orue Pozzo, Bruna Otani Ribeiro, 41 

Carlos Henrique Lopes De Almeida, Felix Ceneviva Eid, Giane Da Silva Mariano Lessa, 42 

Juliane Cristina Larsen, Luciano Simões Silva, Marcelo Marinho, Maria Beatriz Cyrino 43 

Moreira, Pablo Souza De Villavicencio, Rejane Escoto Bueno e Valdiney Da Costa Lobo. 44 

Foram aprovados pela coordenação e estão no aguardo de homologação por parte da 45 

direção do ILAACH os PITDS das(os) seguintes docentes: Alexandre Aguiar Lopes, Bruno 46 

Lopez Petzoldt, Felipe Jose Oliveira Abreu, Gastón Cosentino, Ivan Alejandro Ulloa 47 

Bustinza, Larissa Fostinone Locoselli, Maria Ceres Pereira e Thiago Marcondes Valenzuela 48 

Bolivar. As aprovações dadas pela coordenação do CILA foram ratificadas pelo colegiado.  49 

2.2. Balanço das ações da coordenação do CILA na gestão 2019-2021: a partir do Plano 50 

de Gestão CILA 2021, o prof. Eduardo Rubio comentou os seguintes pontos de atuação do 51 

CILA no ano até o momento: a) Reuniões do Colegiado do CILA; b) Participação em 52 

Comissões; c) Participação na Diretoria Colegiada e CONSUNI; d) Boletim Kultrun; e) 53 

Atividades de ensino, pesquisa e extensão (I. Evento “Diálogos Interdisciplinares”; II. 54 

Semana Interdisciplinar do ILAACH; Mini eventos, como o “Tributo a Violeta Parra”); f) 55 

Atividades de formação e capacitação; g) Comunicação (página o CILA no site da UNILA); 56 

h) Institucionalização (I. Reestruturação das Áreas de Conhecimento no ILAACH; II. Plano 57 

Quinquenal de Capacitação (PQC) do CILA; III. Relatório de atuação acadêmica docente; 58 

IV. Regimento do CILA; V. Articulação entre os Centros Interdisciplinares). O professor 59 

Eduardo explica que os calendários de reuniões pautado ao início de cada semestre foram 60 

cumpridos, se realizando, desde 2019, uma reunião colegiada por mês, com exceção dos 61 

períodos de recesso. A Coordenação também participou na COSUEX e no GT de 62 

reformulação das áreas do ILAACH. O Coordenador Eduardo participará destas comissões 63 



até o final do seu mandato, que acaba no dia 30 de setembro de 2021. Sobre o Boletim, o 64 

prof. Eduardo e Prof. Miguel explicaram os objetivos deste periódico e o risco de este deixar 65 

de funcionar quando esta coordenação acabe o mandato. Justificam, por tal motivo, que o 66 

Boletim foi transformado em projeto de extensão. O prof. Iván Ulloa se prontificou para 67 

participar da Equipe de Direção do Boletim para ajudar na manutenção do mesmo. O 68 

Coordenador explica sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão apoiadas pelo 69 

Centro, bem como o estágio de realização em que se encontram, se concluídas, canceladas 70 

ou programadas. Logo foi explicada a realização do evento “Diálogos Interdisciplinares” e 71 

foi apresentada a ideia de dar continuidade à Semana Interdisciplinar do ILAACH – 72 

SILAACH quando as aulas presencias voltarem. Em relação às atividades de formação e 73 

capacitação, o prof. Miguel comenta que no segundo semestre de 2020, junto ao CIAH, 74 

núcleos e área Educação, foi feito um programa de capacitação para o professorado do 75 

ILAACH e chegou a ser ofertado um modulo de quatro (sobre avaliação no ensino superior). 76 

Para esse ano, 2021, a situação dos organizadores do programas ficou delicada devido ao 77 

sem-fim de atividades que o ensino remoto demanda. Houve uma reunião com a Secção 78 

de Capacitação e Desenvolvimento – SECADES, e foi discutira a ideia de fazer um 79 

programa de capacitação docente em nível institucional e a partir das demandas mais 80 

comuns do professorado, em especial o relacionado às atividades de ensino.  Sobre a parte 81 

de Comunicação do Centro Interdisciplinar, o prof. Eduardo apresenta um modelo que está 82 

sendo implementado sobre como deve ficar a página web, ou aba institucional, de maneira 83 

que fiquem mais claras as informações sobre o CILA, as atas fiquem disponíveis e seja 84 

possível colocar informações como eventos, etc. Também que seja mais fácil distinguir a 85 

atuação dos colegas que compõem o Colegiado (em ensino, pesquisa e extensão). Sobre 86 

à Institucionalização, o prof. Eduardo comenta a necessidade de organizar 87 

burocraticamente a organização do CILA. O Regimento do Centro está parado no 88 

CONSUNI-ILAACH desde 2017. A justificativa de estar detido no Conselho do Instituto é 89 

que é mais prudente esperar a publicação do Regimento Interno do ILAACH, de forma que 90 

não haja cruzamento de normas que compliquem o funcionamento do CILA. O prof. Miguel, 91 

neste ponto, concorda parcialmente, pois aquele regimento, feito em 2017 e aprovado pelo 92 

Colegiado do Centro, foi criado a partir das normas do Estatuto e Regimento Interno da 93 

UNILA e, por esse motivo, não concorda em ter ficado parado no CONSUNI até agora, pois 94 

o Centro leva mais de 6 anos de existência e sem regimento. Finalmente, o prof. Eduardo 95 



se despede do plenario comentando que esta é a última reunião que ele dirige como 96 

Coordenador. Os presentes agradecem o trabalho do Prof. Eduardo. 2.4. O que houver. 97 

Não havendo outros pontos a discutir, o professor Eduardo Rubio encerrou a reunião às 98 

16:30 horas. Eu, Miguel A. Cristi redigi esta ata, que após leituras e ajustes dos presentes, 99 

foi aprovada e será assinada digitalmente por mim e pelo Coordenador do CILA, que 100 

presidiu a sessão, conforme deliberação deste colegiado tomada em reunião ordinária 101 

realizada em 07 de abril de 2021. 102 
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