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1 ATA DA 24a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSUNI DO INSTITUTO LATINO AMERICANO DE

2 ARTE, CULTURA E HISTÓRIA - ILAACH. Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e

3 dezenove, às quatorze horas, na sala C105, no Jardim Universitário, teve início a vigésima

4 quarta reunião ordinária do Consuni/ILAACH, presidida pelo professor Gerson Galo Ledezma

5 Meneses. Estiveram presentes os seguintes conselheiros com direito a voz e voto: A) VICE -

6 DIRETORA: Jorgelina Ivana Tallei. B) COORDENADOR CILA: Miguel Antonio Ahumada Cristi.

7 C) COORDENADOR CIAH: Clovis Antonio Brighenti. D) COORDENADORA CA ENSINO:

8 Cristiane Checchia. E) REPRESENTANTE DOCENTE: Virgínia Osório Flores. Constatada a

9 existência de quórum, com 05 (cinco) conselheiros votantes, o Presidente da sessão iniciou

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

11 conselheiros: o professor Carlos e a professora Valdilena estão em viagem de trabalho. 1.2

12 Comunicados: Foi informado sobre a implantação dos processos administrativos e

13 documentos eletrônicos, incluindo as Atas do Conselho, que deverão ser assinadas

14 digitalmente. 2.1 Processo 23422.014050/2017-65 -

Homologação dos relatórios de

15 afastamento para Pós-Doutorado no país. Interessada: SIMONE BEATRIZ CORDEIRO

16 RIBEIRO. Relator: Clovis Antonio Brighenti. O relator efetuou a leitura do histórico do

17 processo sugerindo deferimento. A plenária, estando de acordo, considerou os relatórios

18 HOMOLOGADOS. 2.2 Processo 23422.012765/2017-83 -

Homologação dos relatórios de

19 afastamento para Pós-Doutorado fora do país. Interessada: GIANE DA SILVA MARIANO

20 [ESSA. Relator: Cristiane Chechia. A relatora informou que não foi possível analisar o

21 Processo, pois o mesmo foi posto em pauta sem tempo hábil. 2.3 Processo

22 23422.006840/2019-44 - Solicitação de afastamento para Doutorado no país. Interessada:

23 LORENA RODRIGUES TAVARES DE FREITAS. Relatora: Virgínia Osório Flores. Após ler o

24 histórico do processo, a professora Virgínia sugeriu que fosse feito um estudo dos

25 afastamentos do próximo ano para verificar se há possibilidade de garantir a substituição.
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26 Observou também que: a carta de aceite do professor supervisor não tem identificação

27 institucional, como papel timbrado da Universidade e Pró reitoria de Pesquisa e que; é necessário

28 constar os nomes de professores que receberão a redistribuiçáo da sua carga horária, porque as

29 saídas para pós-doutorado nem sempre têm vaga para substituto, uma vez que por lei a Instituição

30 não é obrigada a prover substituição. Além disso, constatou que os professores os quais se

31 dispuserem a substituI-la precisam assinar o documento, bem como o Diretor do Instituto, que

32 deve declarar anuência. Sendo assim, a plenária deliberou pela devolução dos autos à interessada

33 para melhor instrução processual. 2.4 Processo 23422.006544.2019-82 - Solicitação de

34 afastamento no país para Pós-Doutorado. Interessada: VIRGÍNIA OSÓRIO FLORES. Relator: Miguel

35 Antonio Ahumada Cristi. A interessada retirou-se da sala e o relator, após leitura da sua análise,

36 sugeriu a aprovação do afastamento. Os demais conselheiros ratificaram a decisão e o afastamento

37 foi APROVADO com Mérito da Instituição de destino devidamente reconhecido por todos. 2.5

38 Processo 23422.007279.2019-25 - Solicitação de capacitação. Interessada: LÍGIA KARINA MARTINS

39 DE ANDRADE. Relator: Miguel Antonio Ahumada Cristi. APROVADO, desde que a interessada

40 apresente um plano que comprove como vai cumprir as exigências do PITD do último trimestre do

41 ano, pois a docente retornará no meio do semestre. 2.7 Processo 23422.006391.2019-42 -

42 Solicitação de trancamento de disciplina fora do prazo. Interessada: ROSILDA ANTONIA DA CRUZ.

43 Relator(a): Jorgelina Ivana Tallei. A sugestão da relatora e a deliberação do Consuni foram

44 favoráveis e o pedido foi DEFERIDO. 2.8 Processo 23422.006790.2019-36 - Solicitação de

45 trancamento de disciplina fora do prazo. Interessada: DENISE FERNANDA SAUTIRO. Relator(a):

46 Jorgelina Ivana Tallei. Após exposição dos fatos constantes nos autos, o Consuni optou por solicitar

47 o histórico da aluna à PROGRAD ou então, a critério da relatora, consultar a coordenação do curso

48 sobre a questão. Foi levantada pelo grupo a necessidade de orientação aos servidores da

49 Secretaria Acadêmica para que peçam aos discentes a documentação comprobatória para abertura

50 do processo de trancamento. Sendo assim, a solicitação será novamente apreciada na próxima

51 reunião do Conselho. 2.9 Processo 23422.006938.2019-17 - Solicitação de trancamento de

52 disciplina fora do prazo. Interessada: CARLA CAROLINA SILVA CLARO. Relator: Clovis Antonio

53 Brighenti. O professor consultou os dados acadêmicos da discente no SIGAA e solicitou a ela, por

54 e-mail, o envio de comprovante de que está trabalhando. Não houve resposta e sendo assim, o

55 relator sugeriu indeferimento do pleito. A plenária endossou a recomendação e o pedido foi
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56 INDEFERIDO. 2.10 Processo 23422.006939.2019-87 -

Solicitação de trancamento de disciplina fora

57 do prazo. Interessada: ESTEFANIA CAROLINA VITURINO DE JESUS. Relator: Clovis Antonio

58 Brighenti. Após consulta ao NIPPEI, o professor sugeriu acatar o recurso apresentado. Além disso,

59 enfatizou que é preciso tomar providências para que os professores não ofereçam disciplinas

60 obrigatórias aos sábados. Os conselheiros decidiram DEFERIR o pedido. 2.11 Indicação de

61 docentes para compor a Comissão Eleitoral llaach 2019-2020. Após consultas à comunidade

62 Acadêmica do ILAACH (docentes, discentes e TAEs) e, considerando a ausência de manifestação de

63 interesse em compor a CEL-ILAACH, o Conselho do Instituto deliberou pela designação dos

64 seguintes servidores: Waldemir Rosa (titular) e Samira Abdel Jalil (suplente); Jorgelina Ivana Tailei

65 (titular) e Julia Batista Alves (suplente); Gabriel Henrique Bianco Navia (titular) e Bernardo

66 Teodorico Costa Souza (suplente); Felipe Matias (titular) e Gabriela Canale Miola (suplente). Na

67 sequência, a professora Jorgelina informou que provavelmente seria a última reunião do Consuni

68 com participação dela, pois, deverá assumir um cargo de gestão. Terminadas as discussões, o

69 professor Gerson encerrou a reunião às dezesseis horas e Eu, Andréia da Cruz, redigi esta Ata, que

70 após leitura e ajustes efetuados pelos presentes, será assinada por mim e pelo presidente da

71 sessão. Caso seja possível a inserção da Ata no SIPAC, conforme previsto, o documento deverá ser

72 assinado eletronicamente por mim, pelo presidente e demais conselheiros(as) presentes na

73 sessão.

Q5C' (2.»-içq 4
GERSON GALO LEDEZMA MENESES ANDREIA DA RUZ
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