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ATA 1ª REUNIÃO DO CIIRI / ILAESP 1 

 2 

DATA: 05/06/2020 (cinco de junho de 2020) – 10h – via conferência web - RNP 3 

PRESENTES: Maíra Machado Bichir – Coordenadora CIIRI; Mamadou Alpha Diallo – vice-4 

coordenador CIIRI; Paula Daniela Fernandez – Coordenadora de RII; Rogério Gimenes Giugliano – 5 

Coordenador de CPS; Carolina Lima Della Monica – TAE ILAESP. 6 

PAUTA 7 

1. Apresentação da nova gestão do CIIRI; 8 

2. Panorama dos cursos de CPS e RII. 9 

 10 

Ordem do dia: 11 

1. Apresentação da nova gestão do CIIRI  12 

Professora Maíra resgatou as propostas de campanha da chapa, situou sobre as propostas e 13 

ações já em andamento, como: reuniões entre a direção colegiada; reunião com os Centros 14 

Interdisciplinares da UNILA; levantamento dos egressos de CPS e RII para pesquisa sobre 15 

inserção profissional e avaliação dos cursos; pesquisa de disciplinas ministradas pelos 16 

professores do centro para estudo sobre melhor integração; levantamento dos grupos de 17 

pesquisa e projetos de extensão existentes nos cursos; levantamento de estudantes com 18 

necessidades especiais nos cursos. E destacou os desafios relacionados à reativação do 19 

CIIRI e à construção do colegiado do CIIRI.  20 

 21 

2. Panorama dos cursos de CPS e RII  22 

2.1  Professores relatam a necessidade de pensar a oferta de disciplinas alternadas entre os 23 

cursos do centro de forma a não atrasar a formação do(a)s estudantes;  24 

2.2 Professores relatam sobre a necessidade de buscar soluções para facilitar o 25 

reconhecimento do diploma da UNILA no exterior; 26 

2.3 A professora Paula Fernandez afirmou que solicitou, a pedido do colegiado de RII, uma 27 

reunião de colegiado do CIIRI, para deliberar sobre a redistribuição das vagas, no 28 

processo 23422.016499/2019-84.  29 

2.4 O professor Rogerio Giugliano chamou atenção para as incertezas que perpassam as três 30 

categorias a respeito das atribuições e responsabilidades de cada uma das instâncias no 31 



2 
 

Instituto - dos cursos, das áreas, dos centros, do CONSUNI e destacou a dificuldade que 32 

outras instâncias de deliberação enfrentam em relação à participação e quórum.  33 

2.5 Professora Maíra relata sobre as dificuldades de trabalho devido à pandemia e as 34 

dificuldades para implementar o colegiado do centro, por serem necessários 35 

entendimentos consensuais quanto: ao papel deste colegiado; definição das atribuições 36 

das coordenações de curso e coordenação de centro; dificuldade de quórum, já que a 37 

normativa da UNILA estabelece que o colegiado é composto por todos os professores 38 

dos cursos dos centros. Nesta questão, o encaminhamento foi verificar como é o 39 

funcionamento de outros colegiados de centros, como lidam com essas dificuldades a 40 

fim de buscar alternativas e, mais à frente, realizar uma reunião ampliada entre a 41 

coordenação do CIIRI e as três categorias dos dois cursos.  42 

2.6 Tendo em vista a solicitação encaminhada pelo curso de RII, a professora Maíra 43 

destacou que frente à inexistência de um colegiado do CIIRI e ao fato de que a 44 

construção desse colegiado não será possível nesse intervalo curto de tempo, 45 

encaminhará ao CONSUNI os documentos, ata da reunião extraordinária e levantamento 46 

sobre as vagas feitos pelo curso de RII, para que seja anexado ao processo 47 

23422.016499/2019-84, conforme solicitado pela professora Paula Fernandez.  48 

 49 

Findadas as pautas, lavram esta ata a secretaria e a coordenação do CIIRI. 50 
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Carolina Lima Della Monica 

Assistente em Administração 

 

__________________________________ 

 

Maíra Machado Bichir 

Coordenadora do Centro Interdisciplinar de 

Integração e Relações Internacionais

 


