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ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSUNI DO INSTITUTO LATINO AMERICANO DE

ARTE, CULTURA E HISTÓRIA – ILAACH. Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil

e dezenove, às dez horas e 15 minutos, na sala C105, no Jardim Universitário, teve início a

vigésima oitava reunião ordinária do Consuni/ILAACH, presidida pelo professor Gerson Galo

Ledezma Meneses. Estiveram presentes os seguintes conselheiros com direito a voz e voto:

A) VICE-DIRETORA: Danielle Michelle Moura de Araujo.  B) COORDENADOR CILA: Eduardo

Fava Rubio. C) COORDENADOR CIAH: Tiago Costa Sanches. C) COORDENADORA CA ENSINO:

Cristiane Checchia. D) REPRESENTANTE DOCENTE: Carlos Henrique Lopes de Almeida.  E)

REPRESENTANTE  TAE:  Patricia  Regina  Cenci  Queiroz.  Também  estiveram  presentes,  na

qualidade de ouvintes, a vice-coordenadora do CIAH, Lívia Fernanda Morales e a professora

Angela Maria de Souza. Constatada a existência de  quórum,  com 05 (cinco) conselheiros

votantes, o Presidente da sessão solicitou a leitura da pauta. Nesse momento, ao perceber

que seu processo de solicitação de Licença Capacitação não estava pautado, a professora

Ângela solicitou explicações.  Em resposta foi  citada a  falta de documentos no processo,

além da falta de deliberação da Progepe sobre a Licença Capacitação no âmbito da Unila.  O

prof.  Gerson  desculpou-se  pelo  ocorrido  e  sugeriu  a  realização  de  uma  reunião

extraordinária  em  27  de  novembro,  às  onze  horas  e  quarenta  minutos  para  tratar  do

assunto. O professor Tiago se ausentou da sala para buscar a Ata do Colegiado do Centro,

ocorrida na semana anterior, para coletar as assinaturas faltantes e incluir nos autos. Feito

isso, após a saída da prof. Angela, o Conselho seguiu a ordem da pauta: 1. Expediente: 1.1.

Justificativas de ausência dos conselheiros: Não houve. 1.2 Comunicados: O prof. Eduardo

Rubio, sugeriu incluir discussão sobre a  revisão da normativa de afastamentos no âmbito

do Instituto. A decisão do colegiado foi de pautar o tema em dezembro. Na sequência, o

prof.  Gerson  falou  sobre  o  regulamento  dos  Consunis,  que  deverá  ser  discutido  nos

próximos dias com os demais Institutos. Com relação à semana interdisciplinar, o Diretor
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informou que houve questionamento da realização da semana integrada do ILAACH durante a

reunião da Diretoria Colegiada, realizada momentos antes, o que inviabilizou a decisão sobre a

distribuição  do  orçamento  2020.  No  tocante  às  ações  2020,  demandadas  pela  Proplan,  os

conselheiros decidiram responder ao Memorando de maneira genérica,  sem detalhamentos.  2

Ordem do dia: 2.1 Orçamento 2020. RETIRADO DE PAUTA. 2.2 Processo 23422.014203/2019-93 –

Solicitação afastamento para pós-doutorado no país.  Interessada:  LAURA JANAINA DIAS AMATO.

Ralator(a):  Cristiane Checchia.  A recomendação da relatora foi  acatada e o pedido APROVADO

após  o  reconhecimento  do  mérito  da  instituição  receptora.  2.3  Minuta  de  regulamentação

CEL/ILAACH.  Interessado:  EDUARDO FAVA RUBIO. RETIRADO DE PAUTA, pois não houve tempo

hábil para terminar a minuta. No entanto, o prof. Eduardo mencionou alguns pontos que estão

sendo considerados na elaboração do documento, como o esclarecimento sobre o tipo de eleições

que poderão ser requeridas à CEL-ILAACH e quem fará as solicitações, além do fluxo das mesmas.

2.4 PITDS.  O prof.  Gerson apresentou uma lista impressa contendo os PITDs homologados  ad

referendum (para evitar atrasos nas progressões), os cadastrados e não enviados e os não enviados

para  homologação.  O  grupo  deliberou  por  revisar  os  documentos  e  verificar  a  questão  da

hora/relógio,  exigida pela CPPD nos processos de progressão. Deverá ser agendada uma reunião

da  Diretoria  Colegiada  com  a  CPPD  para  a  próxima semana.  2.5  Reforma  administrativa  nos

institutos. RETIRADO DE PAUTA.  2.6 Relatório de Gestão ILAACH 2018. Relator:  Carlos Henrique

Lopes de Almeida. Em sua exposição, o prof. Carlos observou que não há interação entre as partes

(Centros/NIPPEI/NIELI/Administrativo/SAILAACH)  e  explicou  onde  encontravam-se  as  questões

problemáticas. Patricia sugeriu a solicitação de um técnico para o NIELI e o prof. Gerson esclareceu

que, até o momento, não houve demanda oficializada do referido órgão por servidores técnicos.

Também como resultado dos apontamentos do relator, foi decidido reunir-se com o reitor e os

demais diretores para tratar sobre o atendimento aos alunos indígenas ingressantes nos outros

Institutos, que atualmente estão sendo atendidos pelo NIPPEI, sobrecarregando o setor. Em 2020

chegarão  mais  trinta  indígenas,  distribuídos  entre  os  quatro  Institutos.  Patricia  enfatizou  a

necessidade  de  continuar  com  monitores  para  esse  público  e  criar  políticas  Institucionais  de

atendimento a eles. O assunto deverá ser ponto de pauta da reunião de dezembro. O relatório foi

APROVADO.  Terminadas as discussões, o professor Gerson encerrou a reunião  às doze horas e
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trinta minutos e eu, Andréia da Cruz, redigi  esta Ata, que após leitura e ajustes, será assinada

eletronicamente por mim, pelo presidente da sessão e demais conselheiros presentes.
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