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1 ATA DA 19 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSUNI DO INSTITUTO LATINO

2 AMERICANO DE ARTE, CULTURA E HISTÓRIA - ILAACH. Aos dezenove dias do mês de

3 novembro de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de aula C105 do Jardim Universitário, teve

4 início a décima nona reunião ordinária do Consuni/ILAACH, presidida pelo Vice-diretor do

5 Instituto, professor Gerson Galo Ledezma Meneses. Estiveram presentes os seguintes conselheiros

6 com direito a voz e voto: A) COORDENADOR CIAH: Clovis Antonio Brighenti. B)

7 COORDENADOR CILA: Miguel Antonio Ahumada Cristi. C) COORDENADORA CA ENSiNO

8 (Graduação): Cristiane Checchia. D) COORDENADORA CA PESQUISA: Valdilena Rammé. E)

9 REPRESENTANTES DOCENTES: Virginis Osório Flores e Carlos Henrique Lopes de Almeida.

10 Constatada a existência de quórum, com 06 (seis) conselheiros votantes, o Presidente da sessão

11 iniciou os trabalhos com a seguinte pauta: 1. Expediente: 1.1. Justificativas de ausência dos

12 conselheiros: não houve. 1.2 Comunicados: O professor Clovis informou sobre aprovação do

13 Mestrado em história. 2. Ordem do dia: A professora Valdilena pediu para apresentar sua relatoria

14 primeiro, uma vez que teria que deixar a reunião mais cedo em virtude de outro compromisso. O

15 pedido foi acatado, alterando a ordem dos Processos, que foram apresentados conforme segue: 2.1

16 Processo 23422.014495/2018-69 - Solicitação de análise e aprovação de alterações no PPC do

17 Curso de Cinema e Audiovisual. Interessado: PABLO SOUZA DE VILLAVICENCIO. Relatora:

18 Valdilena Rammé. A relatora fez considerações relacionadas a documentos que não constam no

19 processo, porém são citados no memorando que dá início aos autos (parece haver um Adendo

20 anterior ao Adendo em análise, ao qual se faz referência). Dada a urgência da demanda, a decisão da

21 plenária foi de APROVAR as alterações com ressalvas, solicitando ao interessado que o Adendo n°

22 01 seja digitalmente incluido ao Processo no SIPAC, assim como a Ata de reunião do

23 Colegiado/CILA, a qual deve constar também no Processo fisico. Após inserção dos documentos e,

24 não havendo incoerências entre eles (a ser verificada pela relatora), os autos deverão ser

25 encaminhados ao DENDC, para conhecimento e posterior envio à COSUEN. 2.2 Processo

26 23422.005683/2015-11 - Apresentação e homologação de relatórios de afastamento para Doutorado.

27 Interessado: EDUARDO DIAS FONSECA. Apresentação: Clovis Brighenti. Após explanações o

28 relator sugeriu aprovação. A plenária acatou a sugestão e HOMOLOGOU os relatórios. 2.3

29 Processo 23422.007915/2015-75 - Apresentação e homologação de relatórios de afastamento para

30 Doutorado. Interessado: THIAGO MARCONDES VALENZUELA BOLÍVAR. Relator: Clovis
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31 Brighenti. Segundo o professor Clóvis, trata-se de caso semelhante ao anterior, não havendo

32 objeção à aprovação. Relatórios foram HOMOLOGADOS sem ressalvas. 2.4 Processo

33 23422.005685/2015-18 - Apresentação e homologação de relatórios de afastamento para

34 Doutorado. Interessada: J(IRA SANTOS PEREIRA. Apresentação: Cristiane Checchia. A

35 relatora observou que não houve defesa do doutorado em virtude dô impedimentos de ordem

36 médica, devidamente comprovados. Considerou ainda, que uma vez que o trabatho não foi

37 terminado, não cabe cobrar a apresentação pública da pesquisa. A sugestão foi de homologação dos

38 autos, pois a pesquisa não foi finalizada por motivos de força maior (questões de saúde). Assim, os

39 conselheiros decidiram por HOMOLOGAR o afastamento. 2.5 Processo 23422.01552/2018-19 -

40 Solicitação de afastamento para pós-doutorado. Interessado: LUCIANO SIMÕES SILVA.

41 Relatora: Jorgelina Ivana Tallei. A docente não compareceu à plenária, porém, segundo o

42 coordenador Miguel Christi, em reunião do CILA foi observado que o afastamento não traria

43 prejuízo ao curso, pois a PROGEPE confirmou a possibilidade de contratação de substituto. Assim,

44 os conselheiros deliberaram pelaAPROVAÇÃO do pleito e inclusão da Ata do CILA para posterior

45 encaminhamento dos autos ao DDPP/PROGEPE. 2.6 Processo 23422.006236/2017-41 -

46 Apresentação e homologação de relatórios de afastamento para Doutorado. Interessada: LÍVIA

47 SANTOS DE SOUZA. Apresentação: Cristiane Checchia. RETIRADO DE PAUTA uma vez que o

48 Processo já havia sido aprovado pelo Consuni e faltava apenas anexar documentos, os quais foram

49 entregues pela interessada para inclusão no Processo em cinco de novembro de dois mil e dezoito.

50 2.7 Processo 23422.010905/2016-06 -Apresentação e homologação de relatórios de afastamento

51 para Doutorado. Interessada: NATÁLIA DOS SANTOS FIGUEIREDO. Apresentação: Cristiane

52 Checchia. RETIRADO DE PAUTA para conferência de documentos com seus respectivos originais

53 pelo CILA. 2.8 Processo 23422.014543/2016-14 - Apresentação e homologação de relatórios de

54 afastamento para Pós-Doutorado. Interessado: BRUNO LOPEZ PETZOLDT. Apresentação:

55 Virgínia Osório Flores. A professora considerou a instrução processual adequada, porém constatou

56 que não há comprovação de apresentação pública dos resultados da pesquisa. O Consuni

57 recomendou que o professor Bruno efetue o agendamento da apresentação com o CILA e os autos

58 foram HOMOLOGADOS. 2.9 Processo 23422.014680/2016-59 - Apresentação e homologação de

59 relatórios de afastamento para Doutorado. Interessada: MIRIAN CRISTIANY GARCIA ROSA.

60 Apresentação: Virgínia Osório Flores. Ficou claro, para a relatora, que a docente Mirian apresentou

61 o relatório parcial com atraso e não apresentou o relatório final. Observou também que o certificado

62 de conclusão do doutorado já está anexo ao Processo. Após sua fala, o professor Miguel pediu a

63 palavra para esclarecer que foram apresentados os dois relatorios (parcial e final), porem, ambos L

64 com a mesma nomenclatura (houve erro de redação no título do relatório final, o qual também foi

65 entregue após o prazo). Sendo assim, decidiu-se pela HOMOLOGAÇÃO dos relatórios. 2.10

66 Processo 23422.013823/2018-74 - Criação do Curso de Especialização: Integração Paraguai -
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Brasil. Interessados: ANIBAL ORUE POZZO E JOSÉ RENATO VIEIRA MARTINS. Relator(a):

Miguel Antonio Ahumada Cristi. A sugestão de APROVAÇÃO do relator foi acatada pelos

conselheiros. 2.11 Processo 23422.015615/2016-41 - Reapresentação e homologação de relatórios

de afastamento para Pós-Doutorado. Interessado: RODRIGO FAUSTINONI BONCIONI.

Constatou-se a inclusão da documentação pendente e os relatórios foram APROVADOS. Em

seguida foi abordada a necessidade de postergar a reunião de dezembro de modo a contemplar

demandas dos Centros sobre as quais deve haver deliberação ainda esse ano. Assim, ficou acertado

que a sessão se realizará em dezessete de dezembro, às nove horas, em local a ser determinado.

Terminadas as discussões, o professor Gerson encerrou a reunião às dez horas e quarenta e cinco

minutos. Eu, Andréia da Cruz, redigi esta Ata, que após leitura e ajustes dos presentes, será assinada

por mim e pelo presidente da sessão.
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