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ATA DA 5ª REUNIÃO ABERTA DO CENTRO INTERDISCIPLINAR DE INTEGRAÇÃO 1 

E RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE 2 

ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA. 3 

 4 

DATA: 09/04/2021 (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; Ramón Blanco – Vice-coordenador do PPGRI; Docentes: Ana Carolina 9 
Delgado; Élen Schneider; Felipe Cordeiro; Tereza Spyer. Discentes: João Gabriel Ferreira; Nathalia 10 
Cortessi; Layra Fabian; Orlando Neto; Robert Euzébio; Mayara Amaral; Claudia Alves do 11 

Nascimento; Flora Meloni; Alessandro Calidoni; Viviana Maryoli; Eliane Prado; Brenda 12 
Vasconcelos; Yasmin Oliveira. TAEs: Carolina Lima Della Monica; Nardeli Andrade; Romulo 13 

Piconi. 14 

 15 

Pauta 16 

Informes 17 

1) Orçamento 2021 18 

2) Colegiado do Centro Interdisciplinar de Integração e Relações Internacionais 19 

3) Calendário Acadêmico da UNILA 20 

 21 

Aberta a reunião, a professora Maíra faz os seguintes informes: 22 

1) Realizou-se reunião com as coordenações de curso de graduação e pós-graduação vinculadas ao 23 

CIIRI no dia 12 de março de 2021 para balanço do último ano de gestão e perspectivas para o 24 

próximo ano; 25 

2) Realizou-se reunião das professoras Maíra e Élen com o CEEGED com objetivo de aproximar as 26 

ações do CEEGED do CIIRI. Élen sugere a criação de uma comissão para implementar a política de 27 

equidade de gênero e diversidade no ILAESP, através da criação de um protocolo para o Instituto. 28 

Maíra levará como pauta no próximo CONSUNIESP; 29 

3) Realizou-se reunião com o NIPPEI do ILAACH, para conhecer o processo de criação do Núcleo, 30 

sua atuação e suas ações desde 2017, com o intuito de auxiliar a construção e implementação de um 31 

núcleo semelhante no ILAESP; 32 

4) A coordenação do CIIRI foi convidada pelo Centro Estudantil Latino-Americano de Ciência 33 

Política e Sociologia (CELAPS) para uma reunião de apresentação da gestão do CELAPS e do 34 

CIIRI;    35 
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5) Semana Integrada CIIRI – Após reunião que ocorreu no final de fevereiro, abriu-se um prazo 36 

para a manifestação de interesse de discentes, docentes, TAEs em apresentarem seus projetos de 37 

ensino, pesquisa e extensão, grupos de pesquisa, etc. na I Semana Integrada do CIIRI. O prazo se 38 

encerra no dia 12 de abril. Pede-se apoio para divulgação; 39 

6) Reunião direção colegiada e vice-reitoria - campus Integração: obra foi abandonada pela 40 

construtora que declarou falência. A obra está parada sem previsão de entrega. O valor para 41 

construção já estava empenhado para pagamento, ainda pertence aos cofres públicos, contudo, não 42 

pode ser realocado pela Unila para continuidade da construção do campus. A reitoria está em 43 

tratativa com a Itaipu para negociar o terreno e as obras do campus Niemeyer, que ficariam com a 44 

Itaipu, com a contrapartida de recursos para a finalização do campus Integração para a Unila.  45 

7) Reunião PRAE e Centros Interdisciplinares: Corte de 18% na verba do PNAES. Unila aguarda a 46 

aprovação da PLOA pelo governo federal para saber quanto poderá ser alocado em auxílios 47 

estudantis e abertura de novos editais. 48 

 49 

Pautas: 50 

1) Orçamento 2021: O CONSUNIESP dividiu a verba para os centros, com a previsão inicial de R$ 51 

38.714,87 para o CIIRI. No entanto, o valor ainda não foi liberado pelo governo federal. O PLOA 52 

foi aprovado apenas em 25/03/2021 com corte orçamentário de quase 900 mil reais na Comissão 53 

Mista do Orçamento e ainda aguarda sanção presidencial. Até o momento, o repasse de 40% do 54 

orçamento da universidade está sendo liberado em frações de 1/18 avos e 60% do orçamento da 55 

universidade segue bloqueado, aguardando aprovação no Congresso (previsão – segundo semestre). 56 

Sabe-se ainda de um corte orçamentário de 18% do Plano Nacional de Assistência Estudantil 57 

(PNAES). Quando liberado o orçamento universidade, conforme previsto no PLOA, acredita-se que 58 

a Unila deverá refazer as divisões orçamentárias, considerando o corte de verbas pelo governo 59 

federal. Logo, não se sabe se haverá recursos para o ILAESP. Lucas Mesquita sugere pensar em 60 

como ser pode operacionalizar o orçamento por meio de regimentos, normativas quando ele estiver 61 

disponível. Sugere levar como pauta no CONSUNIESP.  62 

 63 

2) Colegiado do Centro Interdisciplinar Integração e Relações Internacionais: atualmente é a quarta 64 

gestão do CIIRI e ainda não foi implementado o colegiado do centro. Essa gestão iniciou a cultura 65 

de reuniões abertas, contudo, devido ao cenário de pandemia as reuniões ficaram esvaziadas. Ao 66 

todo, a Unila tem 8 centros interdisciplinares, os do ILAESP, são os únicos que ainda não tem 67 

colegiado em funcionamento. De acordo com as normativas da UNILA o colegiado do centro deve 68 

ser composto por todos os docentes que fazem parte do centro, 1 representante estudantil e 1 TAE. 69 

Estudantes destacam sua preocupação com a representação considerando que o CIIRI tem dois 70 
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cursos de graduação e dois de pós, logo, pleiteiam mais cadeiras. Maíra fez levantamento de 71 

documentos dos outros Centros Interdisciplinares, do regimento geral e do estatuto da Unila para 72 

subsidiar a formação do colegiado do CIIRI. Durante a reunião, discutiu-se sobre a necessidade de 73 

criação de um regimento para o CIIRI que ampare a criação do colegiado, dessa forma, seria 74 

possível a institucionalização do centro e de diretrizes para nortear seu funcionamento constante, 75 

independente de quem é eleito/a coordenador/a. Encaminha-se a criação de uma comissão para 76 

elaborar o regimento do CIIRI, composta pelo(a)s docentes Maíra, Karen, Felipe, TAE Romulo, e 77 

discentes Orlando, Flora, Cláudia, Robert, com prazo para a entrega do esboço da minuta no dia 21 78 

de maio. Após a aprovação do regimento, será encaminhado o processo de institucionalização do 79 

colegiado do CIIRI.  80 

 81 

3) Calendário acadêmico UNILA 82 

A proposta de calendário acadêmico foi apresentada ao Fórum de Coordenadores (FOCO) e à 83 

CAPAacad, e será discutido e deliberado na COSUEN no dia 27/04. Devido à limitação de tempo 84 

dessa reunião, define-se que será realizada uma nova reunião do CIIRI no dia 23 de abril, às 16:30, 85 

para discussão sobre o tema.  86 

 87 

Dado o término da reunião, lavram esta ata a secretaria e a coordenação do centro. 88 

 89 

 

_____________________________ 
 

Carolina Lima Della Monica 
Assistente em Administração 
 

__________________________________  
 

Maíra Machado Bichir 
Coordenadora do Centro Interdisciplinar de 
Integração e Relações Internacionais 

 


