
 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
Instituto Latino-Americano de Artes, Cultura e História  
Centro Interdisciplinar de Letras e Artes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

Centro Interdisciplinar de Letras e Artes - CILA 

2020 

 

 

 

 

Prof. Eduardo Fava Rubio – Coordenador 

Prof. Miguel Antonio Ahumada Cristi – Vice Coordenador 

 

 

 

 

 

Foz do Iguaçu, fevereiro de 2021 

 

 

  



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO  

Centro Interdisciplinar de Letras e Artes - CILA 

 

O presente texto corresponde a um relatório abreviado das ações 

consideradas mais relevantes desenvolvidas pelo Centro Interdisciplinar de 

Letras e Artes, CILA no ano de 2020 para fins de avaliação e aprovação do 

Conselho Superior do Instituto Latino Americano de Arte, Cultura e História 

(CONSUNI – ILAACH).  

A Coordenação do CILA desempenhou suas funções de maneira fiel as 

normas e atribuições estipulas no Regimento e Estatuto da UNILA.  

 

 

a) Reuniões do Colegiado do CILA 

Durante o ano de 2020 foram feitas 7 reuniões ordinárias mensais do 

Colegiado. À exceção da primeira, realizada em 06/03/2020 na sala C214 do 

Campus Jardim Universitário, todas as demais se deram de maneira remota, por 

meio de videoconferência na Plataforma Conferência Web, da Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa – RNP. Assinalando-se que não houve reuniões ordinárias 

nos meses de abril, agosto e outubro por ausência de pauta de discussões, as 

demais se realizaram em: 06/05; 04/06; 07/07; 09/09; 09/11 e 01/12. Todas as 

atas das reuniões, devidamente assinadas pelas(os) presentes a elas, se 

encontram disponíveis no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 

Contratos (SIPAC UNILA). 

 

 

b) Comissões  

No ano de 2020, dando continuidade a atividade iniciada em 2019, a 

Coordenação do CILA participou como representante titular dos Centros 

Interdisciplinares  na Comissão Superior de Extensão – COSUEX, que, no 

período, realizou seis reuniões, entre ordinárias e extraordinárias. 

Também foi feito no período um levantamento de informações e reuniões 

com coordenadoras(es) de áreas e cursos para a reestruturação das Áreas de 

Conhecimento no ILAACH, com a posterior participação da coordenação do 

CILA no Grupo de Trabalho que está se dedicando ao tema. 



 

 

No início do ano, a coordenação participou das discussões sobre a 

utilização do novo campus da UNILA no âmbito do ILAACH, que interrompidas 

pelo cenário de pandemia e não foram retomadas posteriormente. 

Por fim, a coordenação do CILA participou no início dos trabalhos da 

CAPAcad, sendo a representação do ILAACH sendo exercida posteriormente 

pela coordenação do CIAH, e procurou articular, junto às coordenações dos 

demais Centros Interdisciplinares da UNILA, uma atuação conjunta e 

coordenada destes, ação que acabou interrompida pela pandemia e não foi 

retomada no restante do ano. 

 

c) Diretoria Colegiada e CONSUNI  

Como nos períodos anteriores, a coordenação participou da Direção 

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

em reuniões e a colaboração com a realização de tarefas como relatorias, o 

orçamento do Instituto e a elaboração do o Levantamento de Necessidades de 

Desenvolvimento (LND 2021) e o Plano de Desenvolvimento da Unidade 

ILAACH (PDU). Nestas instâncias, a coordenação do CILA procurou 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 

No ano de 2020, o CILA publicou oito edições do Boletim Kultrun – Boletim 

do Centro Interdisciplinar de Letras e Artes e desenvolveu o site no qual estão 

disponíveis todas as edições da publicação: https://www.boletimkultrun.com/. 

Além disso, foram iniciados os trâmites, ainda não finalizados, para obtenção de 

ISSN para o Boletim Kultrun. 

É importante ressaltar neste relatório o importante papel do prof. Miguel 

Cristi na coordenação dos trabalhos referentes ao boletim, bem como a 

participação da coordenadora do NIPPEI,  Patricia Regina Queiroz, e da aluna 

do curso de Antropologia da UNILA Alessandra Mawu Defendi Oliveira, bem 

como de todas(os) aquelas(es) da UNILA e da comunidade externa que 

colaboraram nas diversas edições de Kultrun. 

 

 

https://www.boletimkultrun.com/
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e) Atividades de ensino, pesquisa e extensão 

Segundo levantamento da coordenação nos sistemas integrados de 

informações da universidades, membros do CILA ofertaram, além das disciplinas 

regulares que foram suspensas no período 2020.1, por conta da pandemia, 83 

disciplinas no período de Ensino Emergencial Remoto (ERE – 2020.5), além de 

13 outras oferecidas ao Ciclo Comum de Estudos. Foram registradas também 

69 ações de extensão (entre eventos, cursos e projetos) e 18 projetos de 

pesquisa por membros(as) do CILA no ano de 2020.  

http://www.boletimkultrun.com/


 

 

 

f) Outros  

Em 2020, foi realizado o curso de formação para o corpo docente do 

ILAACH: "Co-Formação Pedagógica Intercultural do ILAACH: debatendo o 

trabalho docente com grupos heterogêneos", que contou com a organização em 

conjunto das Coordenações dos Centros Interdisciplinares, dos Núcleos do 

ILAACH e da Área de Educação. 

Por fim, durante todo o ano, ainda que na maior parte dele de forma 

remota,  foram realizados atendimentos pela coordenação da demandas das(os) 

membras(os) do colegiado do CILA e a tramitação de processos concernentes 

ao CILA, como os relativos a afastamentos. 

 

 

Em conclusão, registre-se que o ano de 2020 ficou marcado pela 

pandemia de COVID-19, o que inviabilizou certas ações, como a realização da 

Semana Interdisciplinar do ILAACH, criou demandas que não estavam 

inicialmente previstas e provocou inúmeras alterações no trabalho da 

coordenação e dos(as) docentes, discentes e técnicos envolvidos(as) nas 

atividades do Centro. 

A coordenação procurou atender a suas obrigações da melhor maneira 

possível, dando suporte e atendimento aos(às) membros do CILA e colaborando 

na condução do ILAACH junto à Direção do Instituto. Reforçamos também a 

esperança de que em 2021, pelo restante de nosso mandato, possamos 

continuar o trabalho no intuito de promover melhor ações conjuntas e 

interdisciplinares no ensino, na pesquisa e nas ações de extensão da UNILA. 

Este relatório 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  


