
26/01/2021 https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=501989

https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=501989 1/4

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA

NATUREZA

ATA Nº 1 / 2021 - DAILACVN (10.01.06.03.04.01) 

Nº do Protocolo: 23422.000088/2021-79

Foz Do Iguaçu-PR, 06 de janeiro de 2021.

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

 

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e vinte, os membros do CONSUNI ILACVN,
conforme lista de presença anexa, reuniram-se por meio da plataforma digital de Conferências
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 14 h, informando que a reunião seria gravada e
transmitida ao vivo na plataforma na Página do ILACVN no Facebook. Estiveram presentes os
seguintes membros: A) Vice-Diretora do ILACVN: Maria Cláudia 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 Joceli Cristina Leite de
Morais; G) Representante discente: Gabriel Neumann Magalhães; H) Coordenadora do CICN:
Márcia Regina Becker; I) Coordenador do CICV: Antônio Machado Felisberto Junior. Com
quórum legal, o Presidente abriu a sessão. 1. Expediente: 1.1 Justificativa de ausências dos
Conselheiros; 1.2 Aprovação da ata da vigésima quinta reunião ordinária do CONSUNI
ILACVN; 1.3 Aprovação de Planos individuais de Trabalho Docente - PITD; 1.4
Encaminhamentos - recursos dos alunos de Engenharia Física - Processos 23422.010901/2019-
07 e 23422.010907/2019-39; 2. Ordem do dia - 2.1 Aprovações - 2.1.1 - Processo
23422.010777/2020-54 - Aprovar solicitação de afastamento para pós-doutoramento Newton
Mayer Solorzano Chaves - Relatora Conselheira Patricia Machado; 2.1.2 - Processo
23422.012211/2020-39 - Aprovar solicitação de redistribuição para UFPR Abraão Jessé
Capistrano de Souza - Relatora Conselheira Mariana Ramos Reis Gaete; 2.1.3 Processo
23422.012797/2020-28 - Aprovar destinação de espaço de laboratório - Sala L015 - Relator
Conselheiro Antônio Machado Felisberto Júnior; 2.1.4 - Processo 23422.011100/2018-69 -
Aprovação relatório final afastamento pós-doutoramento Erika Marafon; 2.1.5 - Processo
23422.010173/2018-72 - Aprovação relatório final afastamento pós-doutoramento Juan de
Dios; 2.1.6 - Processo 23422.013488/2018-98 - Aprovação relatório final afastamento pós-
doutoramento Rodrigo da Lapa; 2.1.7 Processo 23422.004002/2019-40 - Aprovação relatório
final afastamento pós-doutoramento Welington Francisco; 3. Informes - 3.1 Processo
23422.002372/2020-09 - Informação sobre destinação dos recursos 2020 do Ilacvn para ações
de combate a COVID-19; 3.2 Informe sobre o planejamento de recursos 2021; 1. Expediente:
1.1 Justificativa de ausências dos Conselheiros - As Conselheiras Francielle Franza e Camila
Eduarda acionaram os respectivos suplentes. Conselheiro Gustavo Amorim não justificou a
ausência; 1.2 Aprovação da ata da vigésima quinta reunião ordinária do CONSUNI ILACVN -
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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. Conselheira Márcia informou a aprovação do PITD 2020/1 de Dafni
Marchioro. Conselheiro Antônio informou que revisou todos os PITDs do CICV e apresentou
a listagem dos aprovados, todos 2020/1, conforme segue: Alessandra Pawelec Da
Silva,Alessandro Da Costa Machado, Alexandre Vogliotti, Analia Rosario Lopes, Antonio
Machado Felisberto Junior, Carina Sperotto Librelotto, Carmen Justina Gamarra, Carolina
Leao Oderich, Cezar Rangel Pestana, Cleto Kaveski Peres, Cristian Antonio Rojas, Cristiano
Ferrari Siqueira, Danubia Frasson Furtado, Elaine Della Giustina Soares, Elton Gomes Da
Silva, Erika Marafon Rodrigues Ciacchi, Fabiana Aidar Fermino, Felipe De Lemos, Fernando
Cesar Vieira Zanella, Fernando Kenji Nampo, Flavia Julyana Pina Trench, Flavio Luiz
Tavares, Ramon Mario Bellon Prestamo, Giovana Secretti Vendruscolo, Rafaella Costa
Bonugli Santos, Luiz Henrique Garcia Pereira, Giuliano Silveira Derrosso, Gladys Amelia
Velez Benito, Gleisson Alisson Pereira De Brito, Hermes Jose Schmitz, Jorge Luis Maria Ruiz,
Kelvinson Fernandes Viana, Laura Cristina Pires Lima, Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior,
Marcela Stuker Kropf, Maria Claudia Gross, Michel Rodrigo Zambrano Passarini, Michel
Varajao Garey, Pablo Henrique Nunes, Patricia Maria De Oliveira Machado, Osvaldo Antonio
Haider Junior, Peter Lowenberg Neto, Regina Maria Goncalves Dias, Robson Zazula, Rodne
De Oliveira Lima, Rodrigo Juliano Grignet, Rosana Alvarez Callejas, Seidel Guerra Lopez,
Tatiana Pinheiro Rocha De Souza Alves, Sanely Lourenco Da Costa Caliman, Thatiana Corrêa
De Melo, Thiago Luis de Andrade Barbosa, Wagner Antonio Chiba de Castro, Wilma Nancy
Campos Arze - APROVADOS. Retomou os casos dos docentes que ministram disciplinas na
Residência, os quais necessitam de verificação se há divergência entre o cômputo da carga
horária ou falha na atribuição. Conselheira Gladys informou que a carga horária das disciplinas
da Residência é determinada pelo Ministério da Saúde. Presidente Luciano averiguará as
situações que apresentam divergência. Conselheira Márcia registrou a situação de alteração no
PITD após homologação, ocasionada pela atribuição das disciplinas do ERE 2020/1.
Conselheiro Antônio perguntou como ficará a questão do PITD 2020/2. Presidente Luciano
explanou sobre a elaboração de regramento que está ocorrendo via Consun, considerando o
ERE e o período de pandemia. 1.4 Encaminhamentos - recursos dos alunos de Engenharia
Física - Processos 23422.010901/2019-07 e 23422.010907/2019-39 - Presidente Luciano
solicitou aos membros da comissão criada no âmbito deste Conselho, para fins de análise de
ambos os processos, para que relatassem os trabalhos executados até o momento. Conselheira
Kelly explicou que após a análise dos processos e consultas em documentações pertinentes, a
comissão chegou a um impasse, visto que não houve consenso entre os membros da comissão.
Conselheira Kelly sugeriu a criação de nova comissão, em número ímpar de membros.
Conselheira Gladys e Conselheiros Gustavo Lopez e Guilherme Mauro também manifestaram
concordância em criar uma nova comissão. Presidente Luciano sugeriu que os Coordenadores
dos Centros e a Vice-Diretora do Instituto analisem os processos. Todos de acordo. Presidente
Luciano solicitou que os membros da comissão anterior encaminhem o relatório dos trabalhos
executados para fins de atualização dos processos e continuidade pelos novos designados. 2.
Ordem do dia - 2.1.1 - Processo 23422.010777/2020-54 - Aprovar solicitação de afastamento
para pós-doutoramento Newton Mayer Solorzano Chaves - Relatora Conselheira Patricia
Machado - Conselheira Patricia apresentou sua relatoria favorável a solicitação de afastamento
ao Professor Newton Mayer Solorzano Chaves para UnB, no período de 01/03/2021 a
01/03/2022. Registrou-se o reconhecimento do mérito acadêmico da Universidade de destino -
UnB - Universidade de Brasília, com destaque para área de matemática. Colocado em votação
via enquete - todos de acordo - APROVADA. Neste momento Conselheira Patrícia justificou e
se retirou da reunião. 2.1.2 - Processo 23422.012211/2020-39 - Aprovar solicitação de
redistribuição para UFPR Abraão Jesse Capistrano de Souza - Relatora Conselheira Mariana
Ramos Reis Gaete - Conselheira Mariana apresentou sua relatoria favorável a solicitação.
Sugeriu a inclusão ao processo de declaração de ciência do interessado, o que foi acatado e
será solicitado. Conselheira Gladys comentou sobre a destinação destas vagas, para que o
preenchimento ocorra de forma breve e articulada pela área interessada. Presidente Luciano
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explicou que há encaminhamentos para aproveitamento de concursos, redistribuições ou
abertura de novo concurso, se necessário. Colocado em votação via enquete - todos de acordo -
APROVADA. Conselheira Márcia comentou que os processos foram aprovados ad referendum
no CICN em virtude da atual condição da pandemia e trâmites do ERE, e que foi acatada a
posição da área correspondente. Os registros em reunião do CICN ocorrerão ainda neste mês.
2.1.3 Processo 23422.012797/2020-28 - Aprovar destinação de espaço de laboratório - Sala
L015 - Relator Conselheiro Antônio Machado Felisberto Júnior - Conselheiro Antônio
apresentou sua relatoria na qual descreve de forma detalhada o histórico das tratativas sobre o
espaço L015 e aprova a destinação do espaço para atendimento temporário da estrutura de
trabalho do GT ação 09 - Grupo de trabalho criado pela Portaria nº 193/2020/GR. A atuação
do GT 09 refere-se à Medicina personalizada para tratamento de pacientes com Covid-19 em
Foz do Iguaçu, tendo como coordenador o Professor Francisney Nascimento. Conselheiro
Antônio destacou a documentação constante nos autos do processo, da qual depreende-se que
o espaço L015 fora vinculado ao ILACVN, e após impasse junto a SECIC na destinação do
uso, rogou-se ao Reitor pela definição. A Reitoria solicitou a aprovação da destinação via
Conselho do Instituto, subsidiada por informações oriundas de SACT e SECIC. Conselheiro
Antônio destacou que a informação disponibilizada pela SACT não alterou substancialmente
sua decisão. Registrou que a contribuição da SECIC chegou ao Instituto após a relatoria já ter
sido divulgada, e que não alteraria a sua decisão. Tampouco entendeu como favorável o
compartilhamento de espaço proposto pela SECIC, visto que o GT ação 09 tratará de pacientes
de Covid-19, impossibilitando o compartilhamento de espaços com as ações sugeridas.
Presidente Luciano registrou que desde o início de 2019 o ILACVN aguarda um estudo de
viabilidade técnica do espaço, incluindo análises estrutural, elétrica e hidráulica, de forma a
destiná-lo para uso de maneira adequada. O estudo não chegou até o ILACVN, e outras
decisões de utilização do espaço em questão foram tomadas desconsiderando a vinculação ao
Instituto, tampouco foram acompanhados de pareceres de viabilidade. Presidente Luciano
destacou que, com o início da pandemia, foi levantado junto aos Centros Interdisciplinares as
ações de combate a Covid-19 em desenvolvimento no âmbito do Instituto, e dentro do que se
apresentou, o mais viável e emergente seria o atendimento do GT ação 09. Conselheira Márcia
perguntou sobre o tamanho do espaço, a possibilidade de compartilhamento e o usuário
anterior do local (Prof Cristian). Conselheiro Antônio apresentou as dimensões do espaço e a
impossibilidade de compartilhamento com as sugestões presentes no layout fornecido pela
SECIC, tanto pelo tamanho reduzido, quanto pelas características das demais ações que ali
poderiam porventura ocorrer, além da questão do protocolo sanitário envolvendo as atividades
do GT ação 09. Destacou-se que o Professor Cristian está ciente da necessidade de desocupar o
espaço, visto que o ocupara provisoriamente. Presidente Luciano informou que há outras
demandas de espaços registrados no Instituto. Destacou ainda que os acordos efetuados devem
ser respeitados e que os fluxos corretos devam ser emanados da Administração Superior,
providenciando estudos de viabilidade e clareza de critérios, de modo a nortear as deliberações
no âmbito do Instituto para futuras destinações de espaços. Colocada em votação a destinação
temporária do espaço L015 para atendimento dos trabalhos do GT ação 09 e que, em havendo
interesse no compartilhamento, este deve ser tratado com o coordenador do GT considerando
os protocolos sanitários vigentes. Colocado em votação via enquete - todos de acordo -
APROVADA. 2.1.4 - Processo 23422.011100/2018-69 - Aprovação relatório final afastamento
pós-doutoramento Erika Marafon - Presidente Luciano apresentou o relatório final e demais
documentos encaminhados pela Docente Erika Marafon. Conselheiro Antônio informou que o
relatório foi aprovado no CICV, com relatoria favorável de docente da área. Colocado em
votação via enquete - todos de acordo - APROVADO. 2.1.5 - Processo 23422.010173/2018-72
- Aprovação relatório final afastamento pós-doutoramento Juan de Dios - Presidente Luciano
apresentou o relatório final e demais documentos encaminhados pelo Docente Juan de Dios.
Conselheira Márcia informou que o relatório foi aprovado no CICN, com relatoria favorável
de docente da área. Colocado em votação via enquete - todos de acordo - APROVADO. 2.1.6 -
Processo 23422.013488/2018-98 - Aprovação relatório final afastamento pós-doutoramento
Rodrigo da Lapa - Presidente Luciano apresentou o relatório final e demais documentos
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encaminhados pelo Docente Rodrigo da Lapa. Conselheira Márcia informou que o relatório foi
aprovado no CICN, com relatoria favorável de docente da área. Colocado em votação via
enquete - todos de acordo - APROVADO. 2.1.7 Processo 23422.004002/2019-40 - Aprovação
relatório final afastamento pós-doutoramento Welington Francisco - Presidente Luciano
apresentou o relatório final e demais documentos encaminhados pelo Docente Welington
Francisco. Conselheira Márcia informou que o relatório foi aprovado no CICN, com relatoria
favorável de docente da área. Colocado em votação via enquete - todos de acordo -
APROVADO. Destacou-se que todos os relatórios foram recebidos dentro do prazo estipulado
pela Resolução Consun nº 08/2014. Conselheira Gladys sugeriu uma moção de
reconhecimento em relação as produções executadas durante os afastamentos - todos de
acordo. 3. Informes - 3.1 Processo 23422.002372/2020-09 - Informação sobre destinação dos
recursos 2020 do Ilacvn para ações de combate a COVID-19 - Presidente Luciano apresentou a
destinação de recursos do Ilacvn, os quais em virtude do cenário de pandemia foram
remanejados para atendimento de editais - IMEA e PRPPG. Apresentou também os saldos de
empenhos. Informou que o saldo remanescente do Instituto provavelmente não será totalmente
utilizado, exceto por 02 viagens contempladas pelo PSAP/ILACVN que devem ocorrer entre
novembro e dezembro, visto o montante e os prazos de encerramento do exercício
orçamentário de 2020. Levantou-se a possibilidade de utilizar os recursos remanescentes para
apoio ao PIBID ou outras aquisições de interesse do Instituto, tais como manutenção de
equipamentos e insumos de laboratório. Presidente Luciano informou que rubrica é destinada
para atividades acadêmicas, o que pode inviabilizar o uso conforme a ação vinculada, bem
como o prazo para utilização se findar em 2020. Destacou haver a possibilidade de aportar a
licitação de EPIs, tanto da SACT como as compras vinculadas ao TED da Medicina, visto se
tratar de destinação para uso acadêmico. Presidente Luciano consultará a possibilidade e fará o
remanejamento dos recursos possíveis, mantendo saldos suficientes para as viagens planejadas
contempladas pelo Edital 01/2020 - PSAP/ILACVN. 3.2 Informe sobre o planejamento de
recursos 2021 - Presidente Luciano apresentou o planejamento dos recursos 2021, os quais
serão aprovados via peça orçamentária no Consun. Demonstrou que replicou as destinações de
anos anteriores, e destacou que a definição de alocação dos recursos será pauta do primeiro
Consuni de 2021, conforme anos anteriores. E nada mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a reunião às 16h20, 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

Lígia da Fré Winkert

Secretária Executiva 
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