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ATA DA 11ª REUNIÃO ABERTA DO CENTRO INTERDISCIPLINAR DE INTEGRAÇÃO 1 

E RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE 2 

ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA. 3 

 4 

DATA: 02/12/2021 (dois de dezembro de 2021) – 10h00m – via google meet https: 5 

https://meet.google.com/drt-tfcv-xcw 6 

PRESENTES: Maíra Machado Bichir – Coordenadora do CIIRI; Mamadou Alpha Diallo – Vice-7 

coordenador do CIIRI; Flávio Alfredo Gaitán – Coordenador de CPS; Lucas Ribeiro Mesquita – 8 
Coordenador do PPGRI; Docentes: Ana Carolina Delgado; Felipe Cordeiro de Almeida; Renata 9 
Peixoto. Discentes: Claudia Alves do Nascimento; Flora Meloni Campos; Guilhermo Rego 10 

Dourado; Ingrid Emmanuela; Jonaissant Joseph; Joseney Pereira; Karina Maria Cabrera; Lizeth 11 
Corvo; Mariangelica Monterroza; Robert Luciano Assolari; Viviana Maryoli;  TAES: Carolina 12 

Della Monica; Romulo Bassi Piconi. 13 

 14 

Pauta Única: Orçamento 15 

A coordenadora do CIIRI, Profa. Maíra, abre a reunião com informes: 1.1 Eleições para 16 

Coordenação do centro, edital divulgado com inscrições até 06/12 e eleição dia 20/12. Diz ainda 17 

que tem a intenção de fazer uma última reunião para o balanço da gestão e ouvir a comunidade. 1.2 18 

Reunião do CEGEED hoje, às 16h, amplamente divulgada, dado os encaminhamentos do GT de 19 

Ações Afirmativas, do qual são representantes a Profa. Maíra e o Prof. Felipe, iniciam o debate para 20 

criação da unidade administrativa responsável por operacionalizar a política de Ações Afirmativas 21 

na UNILA. 1.3 Inauguração da Moradia Estudantil ocorreu dia 30 de novembro após tantas lutas 22 

e pressão, nas quais os estudantes tiveram protagonismo e conseguem hoje comemorar a conquista. 23 

1.4 Ingresso Ações Afirmativas na Pós-graduação, Lucas ressalta que será discutido e deliberado 24 

na COSUEN a minuta para o ingresso através de ações afirmativas na pós-graduação e pede a 25 

colaboração da comunidade acadêmica para envio de emendas. 1.5 Edital de iniciação científica, 26 

Lucas informa que está em pauta na COSUP a minuta do edital de iniciação científica e convida 27 

todes a participarem e enviarem emendas. 1.6 Moradia estudantil, Lucas informa que não tem 28 

vagas para estudantes de pós-graduação. Destaca ainda que existem poucas bolsas para pós (duas 29 

por turno), o que dificulta a permanência desses estudantes. 1.7 Lucas questiona sobre o 30 

andamento do NIPPEI. Romulo responde que foi para o CONSUN, que o Gabinete da Reitoria 31 

pediu a retirada de pauta e indicou ao Instituto adequações para não colocar o NIPPEI na estrutura 32 

da Universidade e sim como um órgão colegiado, o que desconfigura a proposta inicial do NIPPEI 33 

do ILAESP. Logo, há necessidade de estudo da lei de órgãos colegiados e alterações na resolução 34 

para voltar à pauta no CONSUN, o que ainda não aconteceu devido ao volume de trabalho na época 35 
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de matrículas. Maíra sugere a criação de uma carta das coordenações de curso do Instituto e das 36 

representações estudantis e manifestação do CONSUNIESP para ressaltar a importância do NIPPEI 37 

no ILAESP. 1.8 Representação estudantil no CONSUNIESP. Romulo informa que o 38 

CONSUNIESP está sem representação estudantil e o edital está aberto para inscrições até o dia 39 

09/12 e eleição dia 20/12.  40 

Ordem do dia: 41 

1.1 Findados os informes, Maíra abre a pauta para aprovação do regimento do CIIRI, o qual precisa 42 

ser finalizado para ser encaminhado para aprovação do CONSUNIESP, e assim iniciar a 43 

formação do colegiado do CIIRI. É retomada a revisão a partir do capítulo 4 artigo 13, onde 44 

parou-se na última reunião. É aprovada por 11 votos a alteração da redação do artigo 13, 45 

parágrafo3 para “                                                                         46 

de seus/suas membro(a)s em primeira chamada, ou um terço do(a)s membro(a)s em segunda 47 

ch     ,                    20  v                              ch     .”A seguir é aprovada 48 

por unanimidade a supressão do parágrafo 6 do artigo 13 e inclusão dos artigos: “      . 49 

  v           ,           c     c                       ,                              , 50 

        -                        ,                 c         votados os assuntos da pauta.  51 

Art. 15. As reuniões do Colegiado do Centro Interdisciplinar terão a duração de até 2 (duas) 52 

horas contadas de sua instalação, podendo ser prorrogadas por até meia hora, mediante 53 

proposta de qualquer membro e aprovação da plenária, por até duas vezes.  Art.16. Os 54 

processos que forem ponto de pauta nas reuniões do Colegiado deverão ser disponibilizados, 55 

pela Secretaria e/ou Presidência, aos membros do Conselho, com a antecedência mínima de 07 56 

(sete) dias corridos da realização da reunião. Parágrafo único. A exceção ao caput é feita às 57 

matérias urgentes.” Em seguida é aprovado por unanimidade a alteração da redação do artigo 58 

15 (numeração a ser corrigida) “As reuniões do Colegiado do Centro Interdisciplinar serão 59 

presididas pela Coordenação de Centro ou, na sua ausência, pela Vice Coordenação, ou ainda 60 

na ausência de ambo(a)s, pelo(a) membro(a) docente no exercício de sua titularidade mais 61 

antiga no Magistério Superior da UNILA, ou, em igualdade de condições, pelo(a) mais 62 

antigo(a) no Magistério Superior.” Por seguinte é aprovado por unanimidade a alteração da 63 

redação do artigo 18 “                                    c           c        c     , 64 

concedendo a palavra aos/às presentes.” Logo, é aprovada por unanimidade a alteração da 65 

redação do artigo 23 “                                        c                   66 

 c     c                                                                v       c      67 

escolares.”. Por fim, o documento final do Regimento do CIIRI é aprovado por unanimidade. 68 

Pauta 2.2 Preenchimento PITD. Maíra apresenta as propostas para preenchimento do PITD 69 

apresentadas pela Reitoria e pelo ILACVN. Atualmente o PITD é baseado no calendário da 70 
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graduação, logo está havendo conflito de horários, já que a pós-graduação voltou as atividades 71 

de aulas antes que a graduação. O problema é que o PITD está considerando o calendário 72 

acadêmico e não o calendário civil. A questão que se coloca é como computar as horas de aulas 73 

de pós que já foram dadas e as atuais. Após discussões o(a)s professores decidem pelas não 74 

concordância com as propostas apresentadas e destacam que é preciso uma terceira proposta 75 

que resolva o problema em definitivo, inclusive para os PITDs dos próximos anos. Renata 76 

sugere que o CIIRI encaminhe um e-mail para as coordenações de curso para discutirem no 77 

âmbito dos cursos. O encaminhamento aprovado é que será formalizado por e-mail as 78 

deliberações da reunião do CIIRI para a Direção do ILAESP e membros do CONSUNIESP, 79 

solicitando a discussão do tema no CONSUNIESP, bem como, nas outras instâncias do Instituto 80 

como CIES e colegiados de curso. Além disso, solicita-se da Reitoria a documentação que 81 

regulamenta o PITD e solicitar a presença do Pró-reitor de Gestão de Pessoas e do Chefe de 82 

Gabinete da Reitoria para dar esclarecimentos sobre o tema na próxima reunião do 83 

CONSUNIESP.  84 

Dado o término da reunião, a coordenação do centro e a secretária lavram essa ata. 85 

 

 

 

_____________________________ 

Maíra Machado Bichir 

Coordenadora do Centro Interdisciplinar de 

Integração e Relações Internacionais 

 

 

 

__________________________________  

Carolina Lima Della Monica 

Assistente em Administração 
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