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PLANO DE GESTÃO 2021  

Centro Interdisciplinar de Letras e Artes - CILA 

 

O presente texto corresponde a um plano das ações consideradas mais 

relevantes a serem desenvolvidas pelo Centro Interdisciplinar de Letras e Artes, 

CILA no ano de 2021. A Coordenação do CILA procurará desempenhar suas 

funções de maneira fiel as normas e atribuições estipulas no Regimento e 

Estatuto da UNILA e desenvolver as ações aqui previstas, levando-se em conta 

as incertezas do cenário ainda presente de pandemia da COVID-19 e a duração 

do mandato dos atuais coordenador e vice-coordenador até setembro deste ano. 

 

 

a) Reuniões do Colegiado do CILA 

São previstas 11 reuniões ordinárias mensais do Colegiado, de fevereiro 

a dezembro. A princípio, retomando a prática adotada em 2020, as reuniões 

devem ocorrer de maneira remota, por meio de videoconferência na Plataforma 

Conferência Web, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP. Caso seja 

decisão da maioria do colegiado, havendo possibilidade, as reuniões poderão 

voltar a ocorrer de forma presencial. As datas das reuniões ordinárias serão 

definidas para cada semestre na primeira reunião ordinária dos mesmos. 

Procedimentos a serem adotados na realização das reuniões deverão ser 

definidos em regimento do Centro Interdisciplinar, a ser debatido, aprovado e 

adotado ainda neste ano. Por fim as atas das reuniões, devidamente assinadas 

por quem de direito deverão ficar disponíveis no Sistema Integrado de 

Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC UNILA). 

 

b) Comissões  

O atual coordenador do CILA pretende dar continuidade em sua 

participação como representante titular dos Centros Interdisciplinares  na 

Comissão Superior de Extensão – COSUEX, até o final de seu mandato. 

Também está prevista a continuação da participação da coordenação no 

Grupo de Trabalho para a reestruturação das Áreas de Conhecimento no 

ILAACH até o fim de seus trabalhos.  

Além destas, a coordenação do CILA se dispõe a participar, ou buscar 



 

 

entre os(as) membros(as) de seu colegiado quem se disponha, de outras 

comissões ou grupos que demandem a representatividade do Centro e a defesa 

de seus interesses. 

Por fim, comissões internas com membros(as) do colegiado poderão ser 

formadas para o encaminhamento de ações como as propostas mais adiante 

neste plano de gestão. 

 

c) Diretoria Colegiada e CONSUNI  

Como feito até o momento, a coordenação deverá participar da Direção 

Colegiada do ILAACH e do CONSUNI do instituto, abrangendo a participação 

em reuniões e a colaboração com a realização de suas tarefas regimentais. 

Nestas instâncias, a coordenação do CILA procurará envolver-se nas discussões 

e assumir sua função de mediadora entre a Direção do Instituto, as 

coordenações dos cursos e os(as) membros(as) do CILA. 

 

d) Boletim Kultrun 

Em 2021, o Boletim Kultrun – Boletim do Centro Interdisciplinar de Letras 

e Artes foi classificado em 7º lugar no Edital n.º 42/2020/PROEX como projeto 

de extensão e contemplado com um(a) bolsista e uma verba de R$2.000,00. 

Com este estímulo e reconhecimento institucional, a coordenação do CILA 

pretende dar prosseguimento à publicação do Boletim Kultrun, para o qual pede 

a participação das(os) colegas do CILA e finalizar, ainda no primeiro semestre, 

os trâmites para obtenção de ISSN para a publicação.  

 

e) Atividades de ensino, pesquisa e extensão 

A coordenação pretende dar seguimento ao acompanhamento das 

atividades realizadas pelas(os) membras(os) do CILA em ensino, pesquisa e 

extensão, com o intuito de promover uma integração interdisciplinar entre as 

áreas que o compõe, além de facilitar e melhorar o trabalho das(os) docentes 

em atuação nos três eixos. Neste sentido, são ações previstas: 

I. promover, havendo interesse das(os) colegas, o Evento “Diálogos 

Interdisciplinares”;  

II. promover junto ao CIAH, no formato que for mais adequado, a 

Semana Interdisciplinar do ILAACH; 



 

 

 

f) Atividades de formação e capacitação 

Em 2021, pretende-se promover a realização de novos ciclos do curso de 

formação para o corpo docente do ILAACH, que em 2020 contou com a 

organização em conjunto das Coordenações dos Centros Interdisciplinares, dos 

Núcleos do ILAACH e da Área de Educação. 

 

g) Comunicação 

É um projeto da coordenação realizar uma atualização da página do CILA 

no site da UNILA. Para isto, serão necessárias tratativas com a área de TI da 

universidade e aceitas colaborações de membros(as) do colegiado que se 

interessem pela ação. 

 

h) Institucionalização 

Uma série de ações ainda são necessárias para que o funcionamento dos 

Centros e do Instituto estejam de acordo com os regimentos e normativas da 

universidade. Também é entendimento desta coordenação que a realização 

destas ações de institucionalização do trabalho no âmbito do CILA tende a 

melhorar e facilitar o trabalho de seus membros na instituição. Assim está 

prevista a realização das seguintes ações:  

I. Reestruturação das Áreas de Conhecimento no ILAACH: este 

processo deve ser levado a cabo pelo Grupo de Trabalho dedicado 

ao tema, que deve apresentar o resultado de suas atividades e uma 

proposta de atuação ainda no primeiro semestre;  

II. Plano Quinquenal de Capacitação (PQC) do CILA: a 

coordenação deverá elaborar este plano, previsto na Resolução 

CONSUN n° 008/2014, que normatiza os procedimentos para 

concessão de afastamentos para capacitação de servidores 

docentes da UNILA, que deverá formar parte, junto ao documento 

análogo produzido pelo CIAH, do PQC-ILAACH. A proposta da 

coordenação é que o PQC-CILA passe por uma relatoria de um(a) 

dos(as) membros(as) do Centro e pela aprovação do Colegiado 

antes de ser encaminhado à Direção do Instituto; 

III. Relatório de atuação acadêmica docente: a coordenação 



 

 

pretende elaborar relatórios, com divulgação semestral, sobre 

alocação e atuação de docentes no instituto e o quadro docente do 

Instituto, constando nele docentes efetivos ativos, afastados, em 

licença, substitutos e visitantes;  

IV. Regimento do CILA: como no caso do PQC, a proposta é a de 

que a coordenação apresente uma primeira minuta do regimento 

do centro que passe por uma relatoria de um(a) dos(as) 

membros(as) do Centro e pela aprovação do Colegiado antes de 

ser encaminhado ao CONSUNI-ILAACH para aprovação e entrada 

em vigência; 

V. Articulação entre os Centros Interdisciplinares: a coordenação 

do CILA pretende dar prosseguimento às articulações junto aos 

demais Centros Interdisciplinares da UNILA para uma atuação 

conjunta e coordenada, visando ao melhor desenvolvimento de 

suas funções e atribuições;  

 

 

Por fim, a coordenação do CILA pretende dar prosseguimento ao 

atendimento aos(às) membros(as) do Centro em relação a suas demandas, seja 

de forma remota, como exige o momento atual, seja de forma presencial, quando 

esta situação for possível. Da mesma forma, a coordenação estará sempre 

aberta a sugestões de ações por parte do CILA emanadas de seus (suas) 

membros(as), bem como a críticas e eventuais correções de rumos propostas 

por seu colegiado. 

Este Plano de Gestão tem previsão de discussão e deliberação sobre sua 

aprovação na Primeira Reunião Ordinária do Colegiado do CILA, a ser realizada 

no dia 08/02/2021. 

 

 

 

 

Coordenação CILA  


