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

E RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE 2 

ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA. 3 

 4 

DATA: 07/07/2020 (sete de julho de 2020) – 10h – via conferência web 5 

PRESENTES: Maíra Machado Bichir – Coordenadora do CIIRI; Mamadou Alpha Diallo – Vice-6 

coordenador do CIIRI; Representantes docentes: Élen Cristiane Schneider; Heloisa Marques 7 

Gimenez; Lucas Ribeiro Mesquita; Marcelino Teixeira Lisboa; Paula Daniela Fernandez; Ramon 8 

Blanco; Renata Peixoto de Oliveira; Rogerio Gimenes Giugliano; Victoria Darling. Representantes 9 

Técnico-administrativos: Carolina Lima Della Monica; Romulo Bassi Piconi; Yasminn Fouad 10 

Abbas. Representantes Discentes: Juliana Da Silva Salomao; Thiago Augusto Lima Alves. 11 

 12 

PAUTA 13 

1. Expediente: 14 

1.1. Apresentação da nova gestão do CIIRI; 15 

1.2. Panorama dos cursos e do Ciclo Comum durante a pandemia; propostas, 16 

demandas e sugestões das três categorias; 17 

1.3. Construção do colegiado do CIIRI. 18 

 19 

Abertura da reunião.  20 

1. Expediente: 21 

1.1. Apresentação da nova gestão do CIIRI: Professora Maíra apresentou a nova gestão, 22 

resgatou as propostas de campanha da chapa, situou sobre as propostas e ações já em 23 

andamento, como: reuniões entre a direção colegiada; reunião com os Centros 24 

Interdisciplinares da UNILA; levantamento dos egressos de CPS e RII para pesquisa sobre 25 

inserção profissional e avaliação dos cursos; pesquisa de disciplinas ministradas pelos 26 

professores do centro para estudo sobre melhor integração; levantamento dos grupos de 27 

pesquisa e projetos de extensão existentes nos cursos; levantamento de estudantes com 28 

necessidades especiais nos cursos. Professor Mamadou complementou sobre a necessidade 29 

de integração dos cursos do centro e Carolina apresentou seu trabalho como TAE para 30 
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apoio à gestão do CIIRI. Professor Lucas Mesquita destacou a necessidade de o centro 31 

apoiar as demandas da pós-graduação junto ao instituto e à reitoria. 32 

1.2 Panorama dos cursos e do Ciclo Comum durante a pandemia; propostas, demandas e 33 

sugestões das três categorias: a) Professor Mamadou informa que é substituto do Prof. 34 

Régis na Comissão de retomada das atividades acadêmicas, que tem o intuito de propor 35 

soluções para o retorno das atividades no contexto da pandemia. O professor Lucas 36 

Mesquita também está nessa comissão como representante das pós-graduações. Após 37 

debates há o consenso sobre o CIIRI convocar uma reunião aberta à comunidade para 38 

discutir este assunto. b) Professores relatam a necessidade de pensar a oferta de disciplinas 39 

alternadas entre os cursos do centro, já que muitas disciplinas são iguais. Assim é possível 40 

não atrasar a formação dos estudantes e evitar choques de horários e fazer o centro cumprir 41 

sua função de incentivar a interlocução das atividades de ensino de seus cursos. Surge a 42 

ideia de verificar a possibilidade de criar disciplinas com um código do centro de modo a 43 

evitar a burocracia de validação dos créditos para os alunos. c) Proposta de integração para 44 

as semanas acadêmicas dos cursos do CIIRI, inclusive as pós-graduações. d) Professora 45 

Renata pretende trazer propostas para maior integração do CIIRI com os trabalhos do 46 

Comitê de Gênero da UNILA. 47 

1.3 Construção do colegiado do CIIRI: Professora Maíra apresenta as respostas das consultas 48 

que fez aos coordenadores de outros centros da UNILA quanto ao funcionamento e 49 

composição do colegiado dos centros, como: o papel deste colegiado; definição das 50 

atribuições das coordenações de curso e coordenação de centro; dificuldade de quórum, já 51 

que a normativa da UNILA estabelece que o colegiado é composto por todos os professores 52 

dos cursos dos centros. Surgiram outras dúvidas, como: se é possível a participação de 53 

docentes externos à UNILA, mas que têm participação ativa nos cursos e projetos; se é 54 

possível verificar quais o(a)s professores que têm interesse de participar deste colegiado e 55 

logo desconsiderar da composição oficial aqueles que não têm interesse (da forma que faz o 56 

curso de RII) ou se todos têm o dever de participar? A professora Maíra realizará uma 57 

consulta ao procurador federal junto à UNILA, a partir das dúvidas surgidas na presente 58 

reunião, e seguidamente, será marcada outra reunião aberta para iniciar a construção do 59 

colegiado do CIIRI. 60 

 61 

Lavram esta ata a secretaria e a coordenadora do Centro Interdisciplinar de Integração e Relações 62 

Internacionais. 63 
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_____________________________ 

 

Carolina Lima Della Monica 

Assistente em Administração 

 

__________________________________  

 

Maíra Machado Bichir 

Coordenadora do Centro Interdisciplinar de 

Integração e Relações Internacionais 

 


