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ATA DA 9ª REUNIÃO ABERTA DO CENTRO INTERDISCIPLINAR DE INTEGRAÇÃO 1 

E RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE 2 

ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA. 3 

 4 

DATA: 06/08/2021 (seis de agosto de 2021) – 10h00m – 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 dos Santos Honório – Coordenadora de RII; Lucas Ribeiro Mesquita 8 
– Coordenador do PPGRI; Ramon Blanco de Freitas – Vice- Coordenador do PPGRI; Fábio Borges 9 
– Diretor do ILAESP; Élen Cristiane Schneider - docente. Discentes: Claudia Alves do 10 

Nascimento; Robert Luciano Assolari. 11 

 12 

Pauta Única: Orçamento 13 

Ao abrir a reunião, a coordenadora do CIIRI, Maíra, informou a ausência justificada do(a)s 14 

técnico(a)s e explicou o porquê da alteração da pauta. 15 

Ela fez o histórico para lembrar aos participantes as ações feitas pelo Centro desde a reunião de 21 16 

de maio de 2021, na qual foi identificada a necessidade de distribuir de forma equitativa os recursos 17 

entre os cursos de graduação e pós-graduação dando prioridade a ações de permanência estudantil. 18 

Ao finalizar, a coordenadora falou da última reunião com as Pró-Reitorias, que teve como foco a 19 

elaboração de editais próprios ou/conjuntos, e na qual a PROPLAN indicou que caso o Instituto crie 20 

editais próprios, será necessário que estes sejam aprovados pelo CONSUNI e pelo CONSUN. 21 

O professor Fábio fez um relato sobre a reunião dos diretores dos institutos. Observou que somente 22 

ILAACH estaria disposto a colaborar com ILAESP na elaboração de editais conjuntos, visto que 23 

ILACVN já tem edital próprio com direcionamento específico aos discentes do Instituto e o ILATIT 24 

não respondeu. Sugeriu-se que o ILAESP construa editais conjuntos com a PRPPG e a PRAE e que 25 

tais editais passem pelo CONSUNI. Fábio diz que tem a intenção de pautar isto na reunião do dia 26 

19/08/2021. 27 

Lucas questionou se haveria necessidade de o processo retornar ao CONSUNI, já que decidiu-se, no 28 

âmbito do próprio CONSUNI no ano passado, pela distribuição dos recursos aos centros e Fábio 29 

informou que segundo PROPLAN tal procedimento é necessário, para oficializar a execução. Foi 30 

sugerido também ao novo diretor Fábio que seja pensado o planejamento de longo prazo, ele 31 

garantiu que o fará. 32 

Claudia ressaltou a dificuldade encontrada pelo(a)s discentes na aplicação do formulário para 33 

identificação do(a)s discentes em situação de vulnerabilidade e indicou a necessidade de que o(a)s 34 



2 
 

docentes os apoiem nesse processo. Tendo em vista a recente criação do NIPPEI, tais demandas 35 

poderão ser absorvidas pelo núcleo, em diálogo com a PRAE. 36 

Karen sugeriu que o recurso seja direcionado para a estruturação do NIPPEI como forma de facilitar 37 

a operacionalização e Élen, indo na mesma direção de Karen, observou que precisamos criar 38 

políticas institucionais como as de gênero, raça e etnia antes de pensar nas “burocracias”. Sugeriu 39 

que o recurso seja vinculado à Política de Equidade de Gênero e Diversidade, já aprovada pela 40 

Universidade, a ações afirmativas e ao NIPPEI. 41 

Maíra, ao retomar a palavra, reforçou que sua preocupação é que ao encaminharmos os recursos às 42 

Pró-Reitorias, sem indicarmos nossas prioridades, critérios e foco para os editais, não possamos 43 

incidir no destino desse recurso. Nesse sentido, concordou com a proposta da professora Élen e 44 

sugeriu a convocação de uma nova reunião com as Pró-Reitorias, para apresentação das propostas 45 

surgidas na reunião.  46 

Após o debate, surgiram como encaminhamentos os seguintes pontos: 47 

1. Serão realizadas duas reuniões, uma com a PRPPG, e uma com a PRAE, para encaminhamento 48 

das propostas de editais conjuntos discutidas durante a reunião do CIIRI, orientadas à permanência 49 

estudantil e fundamentadas na Política de Equidade de Gênero e Diversidade; 50 

2. A professora Élen criou um documento no google docs para a elaboração da proposta de edital 51 

para a reunião com a PRAE, o qual foi compartilhado com todo(a)s o(a)s presentes. 52 

Dado o término da reunião, lavram esta ata a vice-coordenação e a coordenação do centro. 53 

 

 

 

_____________________________ 

Maíra Machado Bichir 

Coordenadora do Centro Interdisciplinar de 

Integração e Relações Internacionais 

 

 

 

__________________________________  

Mamadou Alpha Diallo  

Vice-Coordenador do Centro Interdisciplinar 

de Integração e Relações Internacionais 
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