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ATA DA 3ª REUNIÃO ABERTA DO CENTRO INTERDISCIPLINAR DE INTEGRAÇÃO 1 

E RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE 2 

ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA. 3 

 4 

DATA: 19/10/2020 (dezenove de outubro de 2020) – 09h30 – via conferência web 5 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ciiri-unila 6 

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

coordenador do CIIRI; Representantes docentes: Paula Daniela Fernandez, Heloisa Marques 8 

Gimenez. Representantes Técnico-administrativos: Carolina Lima Della Monica; Romulo Bassi 9 

Piconi, Nardeli Anastácio de Andrade.  10 

 11 

PAUTA 12 

1. Expediente: 13 

1.1. Informes; 14 

 15 

2. Ordem do dia 16 

2.1 Apresentação dos levantamentos do CIIRI na atuação no ensino, pesquisa, extensão e 17 

demanda por espaços. 18 

2.2 Colegiado do CIIRI. 19 

 20 

Abertura da reunião.  21 

1. Expediente: 22 

1.1. Informes:  23 

1.1.1 Profa. Maíra informa sobre as reuniões abertas do ILAESP que estão ocorrendo 24 

desde agosto com discussões sobre o Ensino Remoto Emergencial, com 25 

informações trazidas pelos representantes da CAPAacad e CAPAadm. Tem sido 26 

também um espaço do ILAESP para troca de experiências, questionamentos e 27 

preocupações. Na última reunião foram apresentadas as discussões sobre a 28 

retomada do semestre acadêmico de 2020.1 em fevereiro de 2021 (a minuta foi 29 

encaminhada por e-mail para todes) e compartilhadas preocupações com o 30 
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retorno presencial sem a vacina, sobre como se daria o ingresso de estudantes em 31 

2021 com duas turmas simultâneas no 1º período, a importância de que as 32 

discussões sobre continuidade e ampliação do ERE levem em consideração 33 

estudos sobre as experiências de docentes e discentes na prática remota do ponto 34 

de vista pedagógico, do acesso digital, da situação de vulnerabilidade de 35 

estudantes, entre outros.  36 

1.1.2 Sobre o grupo de trabalho para elaboração da política de ações afirmativas na 37 

UNILA, profa. Maíra informa que é representante titular do ILAESP e a profa. 38 

Iana Couto de serviço social a suplente. Até o momento tiveram duas reuniões 39 

onde definiram encontros quinzenais. Informa ainda que o GT é composto por 40 

membros de representatividade nos eixos: Étnico-racial, Gênero, Pessoas com 41 

deficiência, Indígenas, Refugiados, bem como por representantes do gabinete da 42 

reitoria, PRAE, PROGRAD, PROINT, PRPPG e PROGEPE. De acordo com a 43 

reitoria, o GT tem por finalidade 1. A construção de uma política de ações 44 

afirmativas a ser aprovada no CONSUN; 2. O desenvolvimento de eventos 45 

diversos para debate do tema; 3. Apresentação da proposta de organização 46 

interna e administrativa dos trabalhos relativos a ações afirmativas a serem 47 

contempladas na reforma administrativa da UNILA. A primeira ação do GT foi 48 

levantar quais as ações já realizadas em cada eixo de atuação, quais os avanços e 49 

editais já publicados.  50 

1.1.3 Semana Acadêmica CIIRI. O CARIIEG solicitou ao CIIRI uma reunião para 51 

discutir a possibilidade de organização de uma semana acadêmica do CIIRI, que 52 

integrasse estudantes de graduação dos cursos de RII e CPS e das pós-graduações 53 

vinculadas ao Centro. A partir da reunião, a gestão do CIIRI se comprometeu a 54 

apoiar na organização e logística da Semana Acadêmica. Encaminhou-se às/aos 55 

discentes do CIIRI uma carta redigida pelo CARIIEG, e o link para um 56 

formulário para verificar estudantes interessados em participar da organização do 57 

evento. 58 

 59 

2. Ordem do dia 60 

2.1 Apresentação dos levantamentos do CIIRI na atuação no ensino, pesquisa, extensão e 61 

demanda por espaços. Profa. Maíra relembrou o início das discussões em março quando 62 

a reitoria apresentou aos institutos a proposta de ocupação do novo campus, onde 63 

também constatamos que as demandas por espaços do ILAESP estavam 64 
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subconsideradas. Diante disso, o CIIRI organizou uma pesquisa com o(a)s docentes para 65 

verificar as necessidades de espaços, bem como fez levantamentos por meio de dados do 66 

SIGAA, e do diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, sobre as atividades de ensino, 67 

pesquisa e extensão já realizadas no centro, os quais foram apresentados em power 68 

point, anexo a esta ata. Logo, pretende-se apresentar à reitoria o dossiê organizado pelo 69 

ILAESP com o intuito de refletir a demanda real por espaços físicos e pleitear a ida para 70 

o novo campus. 71 

 72 

2.2 Colegiado do CIIRI. Foi feita consulta para a procuradoria da UNILA quanto à 73 

composição do colegiado e a primeira resposta foi que a consulta deveria ser realizada 74 

por meio de processo. Logo, o processo foi aberto e enviado para procuradoria no dia 75 

10/08/2020 e a resposta recebida no dia 16/09/2020. Diante das orientações para a 76 

composição do colegiado, encaminhou-se informar aos/às TAEs do ILAESP para 77 

deliberarem sobre a representação TAE, bem como, encaminhar para deliberação dos 78 

centros acadêmicos para indicarem a representação discente. 79 

 80 

Lavram esta ata a secretaria e a coordenação do Centro Interdisciplinar de Integração e 81 

Relações Internacionais. 82 

 

 

_____________________________ 

 

Carolina Lima Della Monica 

Assistente em Administração 

 

__________________________________  

 

Maíra Machado Bichir 

Coordenadora do Centro Interdisciplinar de 

Integração e Relações Internacionais 

 


