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ATA DA 7ª REUNIÃO ABERTA DO CENTRO INTERDISCIPLINAR DE INTEGRAÇÃO 1 

E RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE 2 

ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA. 3 

 4 

DATA: 21/05/2021 (nove de abril de 2021) – 16h30m – via google meet 5 

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

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

coordenador do CIIRI; Karen Honório – Coordenadora de RII; Lucas Ribeiro Mesquita – 8 
Coordenador do PPGRI. Discentes: Alexis Sanchéz; Brenda Trabaco; Bruna Figueiredo; Claudia 9 

Alves do Nascimento; Jhey Rodrigues. TAEs: Carolina Lima Della Monica; Romulo Piconi. 10 

 11 

Pauta 12 

Informes 13 

1) Encaminhamentos 6ª Reunião Aberta CIIRI (emendas e ofícios); 14 

2) Comissão Protocolo de Equidade de Gênero e Diversidade ILAESP; 15 

3) Regimento Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas e Práticas em Educação Intercultural (NIPPEI) – 16 

ILAESP; 17 

4) Comissão do regimento do ILAESP.  18 

 19 

Ordem do dia 20 

1) Apresentação da minuta do Regimento do CIIRI 21 

2) Indicação de representantes para a Comissão de Monitoria 22 

3) Orçamento 2021 23 

 24 

 25 

Aberta a reunião, a professora Maíra faz os seguintes informes: 26 

1) Encaminhamentos 6ª Reunião Aberta CIIRI (emendas e ofícios). A) as emendas à 27 

regulamentação especial para o ensino de graduação na modalidade remotaforam 28 

apresentadas à COSUEN, contudo não foram acatadas. Entretanto, foi acatada uma proposta 29 

semelhante, de limitação das aulas síncronas a duas horas aulas diárias; b) Foi enviado 30 

oficio à PROGRAD e à CPA, sobre os questionamentos surgidos na reunião a respeito do 31 

Calendário Acadêmico e de avaliação do ensino remoto emergencial. A resposta da 32 

PROGRAD foi compartilhada com todos por e-mail e a CPA ainda não respondeu. Também 33 
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foi enviado ofício à reitoria e à SECIC para saber sobre a previsão de entrega do prédio da 34 

moradia, mas não se obteve resposta até a presente data. 35 

2)  Comissão Protocolo de Equidade de Gênero e Diversidade ILAESP. A formação da 36 

comissão é pauta do próximo CONSUNIESP dia 27/05 e até o momento demonstraram 37 

interesse em compor a comissão as docentes Élen Schneider, Maíra Bichir,Ana Carolina 38 

Delgado e Katia Hale dos Santos, o discente Johan Sebastian Romero Violeth (discente de 39 

DRUSA), a discente Mónica Sosa e Carolina Lima Della Monica (TAE). Maíra convida a 40 

comunidade do CIIRI à participação. A discente Claúdia Alves do Nascimento informa que 41 

uma discente do curso de economia tem interesse. 42 

3) Regimento Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas e Práticas em Educação Intercultural 43 

(NIPPEI) – ILAESP. Construiu-se uma proposta de regimento para o NIPPEI do Instituto e 44 

vai entrar como pauta da próxima reunião do CONSUNI; 45 

4) O professor Lucas Mesquita informa que foi feita a primeira reunião da Comissão para 46 

criação do regimento do ILAESP, onde se definiu um cronograma de trabalho e a previsão é 47 

apresentar a minuta ao CONSUNIESP até o final de julho. 48 

 49 

Ordem do dia 50 

1) Apresentação da minuta do Regimento do CIIRI. A comissão foi criada em 23 de abril 51 

formada por Claudia Nascimento, Robert Euzébio, Flora Meloni, Romulo Piconi, Maíra 52 

Bichir, Karen Honorio e Felipe Cordeiro, a qual concluiu a minuta do regimento do CIIRI 53 

que é apresentada à comunidade do CIIRI nesta 7ª Reunião Aberta a partir dos seus 54 

principais pontos. Os próximos passos serão: 1. Abertura para consulta pública e o envio de 55 

emendas, grupo concorda em abrir até dia 28/06; 2. Aprovação do regimento em reunião 56 

aberta do CIIRI, com proposta de data para o dia 02 de julho; 3.Encaminhamento para 57 

aprovação no CONSUNI do ILAESP; 4. Composição e institucionalização do colegiado do 58 

CIIRI. 59 

2) Indicação de representantes para a Comissão de Monitoria. Foi recebido um Ofício da 60 

PROGRAD no dia 14 de março pedindo a indicação de representantes para a comissão de 61 

monitoria, a qual é responsável por avaliar os projetos de monitoria. Solicita-se a indicação 62 

de 2 (dois/duas) representantes de cada Centro Interdisciplinar e 2 do ciclo comum, o 63 

mandato é pelo período de 2 (dois) anos. Foi encaminhado e-mail aos/às docentes do Centro 64 

para angariar interessado(a)s, contudo não houve respostas. Após discussões se definiu que a 65 

coordenação do CIIRI encaminhará e-mails às coordenações dos cursos de RII e CPS para 66 

reforçarem o pedido às/aos professores dos dois cursos, solicitando respostas até o dia 26. 67 
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No caso de não haverem manifestações por parte do(a)s docentes, discutiu-se a possibilidade 68 

de indicação do(a)s decano(a)s dos cursos, considerando que se trata de um recurso utilizado 69 

em outras comissões e conselhos da universidade.O prazo para indicação à PROGRAD é dia 70 

28 de maio. 71 

3) Orçamento 2021. O orçamento prioridade 1 (P1) para o ILAESP foi disponibilizado no dia 72 

12 de maio no valor conforme a tabela abaixo. O valor do orçamento prioridade 2 (P2) ainda 73 

está sujeito à liberação do governo federal. 74 

 75 

 76 

Logo, é necessário pensar no bom uso deste orçamento conforme as possíveis ações do 77 

orçamento 20GK que engloba o fomento a ações de graduação, pós-graduação, ensino, 78 

pesquisa e extensão, considerando ainda o contexto da pandemia. 79 

 80 

 81 

Após as discussões, chegou-se ao consenso de que o orçamento deve ser utilizado em 82 

propostas que garantam a permanência estudantil, que o orçamento seja distribuído 83 

equitativamente entre os cursos do centro e que se dê preferência para ações conjuntas entre 84 

os cursos do centro. Para tanto, os cursos de CPS e RII, bem como as pós-graduações, 85 

receberão as propostas das organizações estudantis para debaterem nos colegiados de cursos 86 

e depois encaminharem suas sugestões para debate no âmbito do centro, para então se dar a 87 
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aplicação do orçamento. Data limite para o recebimento de propostas pelo CIIRI será dia 30 88 

de julho. 89 

 90 

Dado o término da reunião, lavram esta ata a secretaria e a coordenação do centro. 91 

 92 

 

_____________________________ 

 

Carolina Lima Della Monica 

Assistente em Administração 

 

__________________________________  

 

Maíra Machado Bichir 

Coordenadora do Centro Interdisciplinar de 

Integração e Relações Internacionais 
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