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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

CONSELHO DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA

ATA Nº 6/2020/CONSUNICVN 

Foz do Iguaçu , 17 de novembro de 2020.

ATA DA VIGÉSIMA
QUINTA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO
CONSELHO DO
INSTITUTO LATINO-
AMERICANO DE
CIÊNCIAS DA VIDA E
DA NATUREZA -
CONSUNI, REALIZADA
EM VINTE E DOIS DE
JULHO DE DOIS MIL E
VINTE??...????????.

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, os membros do CONSUNI
ILACVN, conforme lista de presença anexa, reuniram-se por meio da plataforma digital RNP -
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, utilizando a ferramenta de conferência web, em virtude
das ações para combate ao Covid-19. O Presidente do CONSUNI, Diretor Luciano Calheiros
Lapas, deu início a reunião às 14h. Estiveram presentes os seguintes membros: A) Vice-
Diretora do ILACVN: Maria Claudia Gross; B) Coordenador CA de Extensão: Guilherme V.
da S. Mauro; C) Coordenador CA de Pesquisa: Gustavo de Jesus Lopez Nunez; D)
Coordenadora CA de Ensino: Gladys Amélia Velez Benito; E) Representantes docentes:
Mariana Ramos Reis Gaete, Kelly Daiane Sossmeier e Patrícia Maria de Oliveira Machado; F)
Representantes TAEs: Lígia da Fré Winkert e Francielle Franza; G) Representante discente:
Gustavo Amorim e Camila Eduarda Alves Martins; H) Coordenadora do CICN: Márcia
Regina Becker; I) Coordenador do CICV: Antonio Machado Felisberto Junior. Participou
como ouvinte a Professora Alessandra Pawelec. Com quórum legal, o Presidente abriu a
sessão. 1. Expediente: 1.1 Justificativa de ausências dos Conselheiros; 1.2 Aprovação da ata da
vigésima quarta reunião ordinária do CONSUNI ILACVN; 1.3 Aprovação de Planos
individuais de Trabalho Docente - PITD; 2. Ordem do dia - 2.1 Aprovações ad referendum -
2.1.1 - Processo 23422.005885/2020-24 - Aprovar especialização em Gestão em Saúde,
modalidade EAD pela UAB - Relatora Francielle Franza; 2.1.2 - Processo
23422.007154/2020-02 - Aprovar alterações no PPC do curso de Medicina - Relatora Mariana
Ramos Reis Gaete; 2.1.3 Indicações para Conselho Editorial EdUnila - Giovana Vendruscolo e
Mariana Gaete; 2.2 Aprovações - 2.2.1 Processo 23422.002372/2020-09 - Aprovar proposta de
destinação dos recursos do Ilacvn para ações de combate a COVID-19; 2.2.2 Processo
23422.007991/2020-04 - Aprovar minuta de resolução para prorrogação dos mandatos
Consuni e Comissão Acadêmica Ilacvn; 1. Expediente: 1.1 Justificativa de ausências dos
Conselheiros - Não houve ausências; 1.2 Aprovação da ata da vigésima quarta reunião
ordinária do CONSUNI ILACVN - Lançada enquete na plataforma virtual, todos de acordo -
APROVADA; 1.3 Aprovação de Planos individuais de Trabalho Docente - PITD - Presidente
Luciano passou a palavra aos Coordenadores de Centro. Conselheiro Antonio informou que
muitos PITDs estão em análise pelo CICV em virtude da falta de devolutiva dos docentes
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quanto aos ajustes necessários. Destacou os casos dos docentes que ministram disciplinas na
Residência, os quais necessitam de verificação. Conselheira Márcia registrou a questão
envolvendo a exigência da CPPD no preenchimento de PITDs para fins de progressão, isto
mesmo antes da totalidade de distribuição de CH, o que ocasiona a necessidade de ajustes
posteriores. Também registrou o contato que manteve com a PRPPG no qual se informou sobre
o registro de orientações de IC, de forma a refletir nos PITDs automaticamente. Ressaltou que
o setor da PRPPG não mantém o registro, e que o CICN vai acatar o que o docente lançar no
plano, visto não haver instrumentos para conferência. Solicitou um encaminhamento via
Direção do Instituto cobrando para que esta ação seja efetivada pela PRPPG. Conselheira
Gladys contribuiu sugerindo que a Direção encaminhe solicitação de registro no sistema SIG
das demais atividades docentes de responsabilidade das demais pró reitorias, de forma a
facilitar tanto a progressão quanto o preenchimento do PITD. Conselheira Gladys solicitou
também uma definição de prazos para aprovação dos PITDs pelo Centro e Consuni e do
tratamento as faltas de cadastro do plano por alguns docentes. Conselheiro Antonio explicou
que pelo CICV as cobranças e acompanhamentos são recorrentes, mas que atualizará a
planilha de controle e intensificará as cobranças. Conselheira Gladys esclareceu a questão da
CH do docente Giuliano, o qual atua como substituto e portanto foi necessário o registro de
atividades de férias, conforme exigências contratuais. Presidente Luciano relembrou que há
resolução que prevê o registro das informações no sistema, pelas pró reitorias, e que o Instituto
encaminhará cobrança de execução desta obrigação. Presidente Luciano sugeriu que os PITDs
que ainda estejam pendentes de análise pelos Centros sejam apresentados na próxima reunião
do Conselho - todos de acordo. Presidente Luciano abriu enquete virtual para aprovação dos
PITDs já analisados pelos Centros e aprovados ad referendum pela Direção, conforme planilha
apresentada - todos de acordo - APROVADOS. Segue listagem dos PITDs aprovados: 2020/1 -
CICN: Abraão Capistrano, Aline Toci, Alvaro Barcelos, Caroline Costa, Cleilton Canal,
Eduardo do Carmo, Fabio Mello, Fernando Scremin, Guilherme Mauro, Jerry Anderson,
Márcia Becker, Márcio Goes, Mariana Gaete. Ad referendum: Eralcilene Terezio, Henrique
Almeida, Kelly Sossmeier, Marcelo Honnicke, Priscila Gleden; CICV: Alessandra Pawelec,
Alexandre Vogliotti, Analia Lopes, Antonio Machado, Carina Librellotto, Carmen Gamarra,
Cezar Pestana, Cleto Kaveski, Elaine Soares, Flavio Tavares, Giovana Vendruscollo, Laura
Lima, Luiz Roberto Faria, Michel Garey, Osvaldo Haider, Pablo Nunes, Patricia Machado,
Rafaella Bonugli, Robson Zazula, Rodrigo Grignet, Wagner Chiba. Ad referendum: Alessandro
Machado, Erika Marafon, Fernando Nampo, Kelvinson Viana. 2. Ordem do dia - 2.1
Aprovações ad referendum - 2.1.1 - Processo 23422.005885/2020-24 - Aprovar especialização
em Gestão em Saúde, modalidade EAD pela UAB - Relatora Francielle Franza - Conselheira
Francielle leu sua relatoria, na qual aprova a decisão ad referendum. Conselheira Kelly
comentou que o tema do ensino EAD está gerando muitos questionamentos, mas que
aprovação no âmbito do Consuni Ilacvn é válida. Foram levantadas dúvidas quanto a
remuneração, atuação dos docentes e gratuidade do curso de especialização, o que foi
esclarecido pelo Conselheiro Antonio e Conselheira Gladys. Presidente Luciano abriu enquete
virtual para votação da relatoria - todos de acordo - APROVADA. 2.1.2 - Processo
23422.007154/2020-02 - Aprovar alterações no PPC do curso de Medicina - Relatora Mariana
Ramos Reis Gaete - Conselheira Mariana leu sua relatoria, na qual aprova a decisão ad
referendum. Comentou que o processo encontra-se com a Cosuen. Presidente Luciano abriu
enquete virtual para votação da relatoria - todos de acordo - APROVADA. 2.1.3 Indicações
para Conselho Editorial EdUnila - Giovana Vendruscolo e Mariana Gaete - Presidente Luciano
registrou a indicação das referidas docentes, respectivamente titular e suplente. Todos de
acordo - APROVADAS. 2.2 Aprovações - 2.2.1 Processo 23422.002372/2020-09 - Aprovar
proposta de destinação dos recursos do Ilacvn para ações de combate a COVID-19 - Presidente
Luciano explicou sobre as ações que estão sendo desenvolvidas no âmbito institucional, em
relação ao combate a Covid-19, das possibilidades de uso dos recursos existentes e da
impossibilidade de destinar os recursos oriundos do Governo Federal para fins de auxílios e
bolsas aos estudantes. Apresentou proposta de redefinição dos recursos do Instituto,
considerando a impossibilidade de execução de parte do orçamento, em virtude da atual
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condição da pandemia. Destacou que há demanda da Proplan (memo 38/2020) para registro da
previsão de execução do orçamento de cada unidade. O não cumprimento do previsto, sem
justificativa, acarretará sanções à Universidade, segundo exigências do Ministério do
Planejamento. Na proposta apresentada, se manteve recursos para o PSAP já contemplado, e
previsão de recursos para possíveis bancas de concursos para professor efetivo. Conselheira
Kelly esclareceu a necessidade de desenvolvimento de novas iniciativas para adequada
execução do orçamento, dentro das rubricas possíveis. Conselheira Patricia solicitou
informações sobre as ações antes contempladas com os recursos do Ilacvn. Presidente Luciano
explicou os encaminhamentos, dos editais da Prae e Proex, e exemplificou situações pontuais
de alguns estudantes. Conselheira Márcia perguntou como será o encaminhamento do recurso,
se via Prae e Proex como anteriormente e qual valor das bolsas. Presidente Luciano explicou
que a intenção é manter os encaminhamentos, junto as pró reitorias, e que a Direção do
Instituto faria as definições de valores e forma de execução, ouvindo os estudantes.
Conselheira Gladys entendeu que as bancas podem ocorrer virtualmente, não demandando
recursos específicos. Presidente Luciano registrou que a intenção é manter como previsão.
Conselheira Kelly alertou que as bolsas propostas nos editais por vezes não são atrativas, pois
competem com outros editais da PMFI e do Governo Federal, que deve-se buscar ampliar o
valor e o prazo, bem como buscar ações e pesquisas dos demais cursos, dentro da temática.
Conselheira Maria Cláudia relatou que muitas ações estão sem possibilidade de aquisição de
insumos, e questionou se este recurso poderia ser destinado para compra destes materiais.
Presidente Luciano esclareceu que através do setor de compras, via licitação, o processo é
longo, que o ideal seria acionar as fundações habilitadas. Como encaminhamentos, Presidente
Luciano consultará a possibilidade de uso do recurso do Instituto via fundação, para aquisição
de insumos e também buscará outras ações que estejam ocorrendo no âmbito do Ilacvn, para
possível atendimento. Presidente Luciano abriu enquete virtual para votação sobre o
remanejamento de recursos do Instituto para ações de combate a Covid-19 (R$ 47.335,10),
bem como os ajustes na distribuição para PSAP e bancas, de acordo com a proposta
apresentada - todos de acordo - APROVADO. Conselheiro Antonio sugeriu que as definições
de uso dos recursos ocorram no âmbito da Direção colegiada, visto a imprevisibilidade da
situação. Conselheira Gladys sugeriu consultar os docentes do Instituto sobre possíveis ações
em desenvolvimento, em especial às relacionadas as licenciaturas. Presidente Luciano abriu
enquete virtual para votação sobre os encaminhamentos de uso do recurso para ações de
combate a Covid-19 serem definidos pela Direção Colegiada do Ilacvn, escutando os
estudantes, docentes do Instituto e pró reitorias finalísticas e não finalísticas - todos de acordo -
APROVADO.2.2.2 Processo 23422.007991/2020-04 - Aprovar minuta de resolução para
prorrogação dos mandatos Consuni e Comissão Acadêmica Ilacvn - Presidente Luciano
explicou a motivação do processo, da dificuldade em compor as comissões eleitorais, tanto no
âmbito dos Institutos quanto da administração superior. Ressaltou a necessidade de se manter a
legitimidade das decisões através das instâncias correspondentes e apresentou minuta de
resolução para prorrogação dos prazos dos mandatos. Foram levantadas algumas dúvidas em
relação aos prazos e condições para novas eleições, que após esclarecidas foi colocado o tema
em votação. Presidente Luciano abriu enquete virtual para votação da aprovação da minuta -
todos de acordo - APROVADA. Solicitou-se aos Conselheiros que motivem os demais
docentes a compor as comissões eleitorais, para que seja possível a continuidade dos processos
de renovação. E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 16h35, da qual
eu Lígia da Fré Winkert, lavrei a presente ata, que uma vez aprovada, será assinada por mim e
pelo Presidente do Conselho.
 

Luciano Calheiros Lapas
Presidente
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Lígia da Fré Winkert

Secretária Executiva 
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LIGIA DA FRE WINKERT 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
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LUCIANO CALHEIROS LAPAS 

DIRETOR DE INSTITUTO 
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