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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA

ATA Nº 1 / 2020 - ILACVN (10.01.06.03.04) 

Nº do Protocolo: 23422.004833/2020-07

Foz Do Iguaçu-PR, 24 de abril de 2020.

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO
INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA NATUREZA -

CONSUNI, REALIZADA EM VINTE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte, os membros do CONSUNI ILACVN
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 Ñunez; 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 de Andrade Amorim; H)
Coordenadora do CICN: Márcia Regina Becker; I) Coordenador do CICV: Antonio Machado
Felisberto Junior. Com quórum legal, o Presidente abriu a sessão. Pauta Única:
Remanejamento de recursos do ILACVN para apoio à atuação da Unila no combate ao Covid-
19. Presidente Luciano explanou sobre a condição de alguns estudantes do Instituto que estão
atuando diretamente nas frentes de combate do Covid-19 em Foz do Iguaçu. Destacou que
entre os estudantes atuantes há voluntários e também estudantes que estão cumprindo durante
a pandemia os créditos do internato do curso de Medicina. Explicou as dificuldades que estes
grupos de estudantes estão enfrentando em relação ao transporte até os locais de atuação, entre
os hospitais e o regresso às suas residências, principalmente em horários críticos (das 00h às
01h30 e das 06h às 07h30). Outrossim, sobre questões de escala, opções de transporte e falta
de recursos próprios desses estudantes. Informou que foi solicitado via Instituto o atendimento
por meio do contrato de transporte da Universidade, porém as condições contratuais e de
adaptação para segurança do motorista dificultam a execução e a demora pela solução está
agravando a condição destes estudantes. Presidente Luciano está auxiliando pessoalmente
alguns dos estudantes, por meio de transporte por aplicativo, diariamente, acompanhando o
embarque e desembarque. Explanou as opções levantadas até o momento, as quais: edital via
Proex, edital via Prae, contratação de serviço de táxi por meio de dispensa de licitação. As
propostas via editais seriam por meio de bolsas para os estudantes assumirem os gastos com
transporte. Conselheira Kelly, que está Pró-Reitora da Proex, explicou as condições para
elaboração do edital, de forma a contemplar os estudantes que estão nas frentes de combate ao
Covid-19 em Foz do Iguaçu, especificamente nas ações de atendimento telemedicina, barreiras
sanitárias e atuação direta nas unidades de saúde e Hospital Municipal. Para tanto, explicou ser
necessário o cadastramento de um projeto por docentes. Destacou que a Proex detém de algum
recurso para este edital, porém se houver aporte por parte do Instituto poderia ampliar o
número de bolsas concedidas. Ressaltou que vai esclarecer sobre a questão dos estudantes na
condição de internato e o recebimento de bolsas, visto que o internato é componente curricular.
Conselheiro Antônio sugeriu não diferenciar o público contemplado no edital entre voluntários
e internato e objetivar a atuação do edital ao combate ao Covid-19. Explicou a decisão da
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coordenação do curso de Medicina em manter o internato em funcionamento durante este
período. Sugeriu que a decisão do Conselho seja em relação ao aporte de recursos do Instituto
para o combate ao Covid-19, e que as definições de como atender aos estudantes, se por edital
ou contratos, seja decidida pela Direção Colegiada do Instituto e repassada aos demais
Conselheiros e Conselheiras. Conselheira Márcia manifestou sua concordância em repassar
recursos do Instituto para atendimento aos estudantes envolvidos, sugeriu utilizar edital via
Prae, e entendeu ser necessário delimitar os usuários do recurso nos termos do edital.
Presidente Luciano explicou que a atuação dos estudantes em regime de internato é por
escalas, que alternam frequentemente, o que inviabilizaria um edital via Prae. Destacou que o
mais adequado seria a contratação do táxi, o qual seria pago pela Proagi/Proplan, e por meio da
comprovação dos estudantes da utilização. Conselheira Patrícia ressaltou a questão do registro
dos alunos no Programa Brasil Conta Comigo, o que pode bloquear a concessão de bolsas por
meio dos editais propostos. Conselheira Kelly explicou que é possível decidir pelo recurso, se
pela bolsa ou se pelo recurso do Programa Brasil Conta Comigo. Presidente Luciano abriu
uma enquete na qual perguntou sobre a disponibilização dos recursos do Instituto destinados
ao fretamento (R$ 22.000,00) - Todos de acordo. Presidente Luciano abriu uma segunda
enquete na qual perguntou se as decisões deverão passar pelo Consuni Ilacvn ou serão
definidas pela Direção Colegiada do Instituto e repassadas aos membros do Conselho - 10
votos pela definição pela Direção Colegiada, 01 voto para passar no Consuni Ilacvn.
Presidente Luciano contatará os membros da Direção Colegiada para definições. Próxima
enquete: se o total dos recursos do Instituto destinados ao fretamento (R$ 22.000,00) serão
totalmente disponibilizados para o combate ao Covid-19 ou se apenas parcialmente - 10 votos
pelo total e 01 voto pelo valor parcial. Presidente Luciano destacou que o edital de fretamento
Ilacvn está em vigor e que para tanto será cancelado, conforme previsões do próprio edital.
Conselheira Kelly explicou que o edital da Proex será emitido e que vai compartilhar com os
colegas para que participem. Presidente Luciano encerrou informando que continuará as
tratativas com a administração superior, buscando solucionar a questão da forma mais
abrangente aos estudantes, colocando como primeira opção a contratação de táxi. E nada mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 15h16, da qual eu Lígia da Fré Winkert,
lavrei a presente ata, que uma vez aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente do
Conselho. Integram a presente Ata, a lista de presença dos demais conselheiros e dos
participantes ouvintes.

Em virtude da necessidade de documento  digital, via SIPAC, a representação discente não possui
acesso para assinatura, e receberá o documento pelo e-mail institucional.
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