
ATA DA 6ª REUNIÃO ABERTA DO CENTRO INTERDISCIPLINAR DE 1 

INTEGRAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO INSTITUTO LATINO-2 

AMERICANO DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA. 3 

 4 

DATA: 23/04/2021 (vinte e três de abril de 2021) – 16h30 – via google meet: 5 

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

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

Diallo – Vice-coordenador do CIIRI; Docentes: Ana Carolina Delgado; Élen Schneider; 8 

Felipe Cordeiro; Discentes: Jhenifer Rodrigues de Almeida; Robert Euzébio; Claudia 9 

Alves do Nascimento; Eliane Prado; Brenda Vasconcelos; Yasmin Andia; Bruna Dias. 10 

TAEs: Carolina Lima Della Monica; Romulo Piconi. 11 

 12 

Pauta 13 

Informes 14 

1) Calendário Acadêmico da UNILA 15 

 16 

Aberta a reunião, a professora Maíra faz os seguintes informes: 17 

1) I Semana Acadêmica Integrada CIIRI – No dia 16 de abril houve reunião de 18 

organização da I Semana Acadêmica Integrada do CIIRI. Tendo em vista que 19 

recebemos poucas manifestações de interesse em apresentar projetos de ensino, 20 

pesquisa e extensão e grupos de pesquisa, deliberou-se pelo encaminhamento de 21 

convites individuais aos grupos de pesquisa e pela estruturação de eixos temáticos a 22 

partir das pesquisas de iniciação científica, e dos projetos de mestrado existentes. 23 

Seguidamente, abriremos um edital de inscrição para os referidos eixos. Propôs-se 24 

também que na abertura do evento sejam apresentados o CIIRI, os cursos de graduação 25 

e de pós-graduação a ele vinculados. A previsão de realização da Semana é para os 26 

meses de outubro/novembro de 2021.   27 

2) Comissão Protocolo de Equidade de Gênero e Diversidade do ILAESP – A partir do 28 

encaminhamento da 5ª Reunião Aberta do CIIRI, a professora Maíra solicitou a inclusão 29 

da criação da Comissão para construção de um Protocolo de Equidade de Gênero e 30 

Diversidade do ILAESP como ponto de pauta da reunião ordinária do CONSUNI, 31 

ocorrida no dia 22 de abril. Até o momento demonstraram interesse em compor a 32 

comissão as professoras Élen Schneider, Maíra Bichir e Ana Carolina Delgado, o 33 

discente Johan Sebastian Romero Violeth e a servidora técnica administrativa Carolina 34 



Lima Della Monica, manifestaram interesse em participar da comissão. Como 35 

encaminhamento a docente Maíra se propôs a fazer uma chamada junto às/aos docentes, 36 

discentes e TAES, para, em seguida, conformar e oficializar a comissão em reunião do 37 

CONSUNIESP.  38 

3) Comissão Eleitoral do ILAESP - A comunidade do instituto foi convocada para 39 

formação da Comissão Eleitoral do ILAESP, que conduzirá as eleições de direção, das 40 

representações do CONSUNI, das Comissões Acadêmicas do ILAESP, bem como das 41 

coordenações dos Centros Interdisciplinares. Até o momento, a comissão conta com a 42 

presença de Flavio Gaitán (representante docente), Romulo Piconi (representante TAE), 43 

Johan Sebastian Romero Violeth (representante discente). Considerando que a comissão 44 

necessita da presença de mais dois/duas docentes, a direção colegiada realizará uma 45 

consulta ao conjunto do(a)s docentes do Instituto e, em, seguida, procederá com a 46 

indicação desses dois/duas docentes para conformarem a Comissão. 47 

4) GT Ações Afirmativas – construção minuta da política de Ações Afirmativas da 48 

UNILA – Tendo em vista o retorno das atividades do Grupo de Trabalho que está 49 

pensando a construção da política de Ações Afirmativas da UNILA, a docente Maíra 50 

atualizou a comunidade do CIIRI a respeito dos trabalhos da comissão, e encaminhou 51 

para as listas de e-mails do Centro a proposta de minuta da política de Ações 52 

Afirmativas da UNILA que está sendo discutida no âmbito do GT. Poderão ser 53 

encaminhadas sugestões de emendas à minuta tanto nesse momento, como 54 

posteriormente, quando a minuta será objeto de consulta pública a toda a comunidade 55 

universitária.  56 

 57 

Pauta: 58 

 59 

1) Calendário Acadêmico da UNILA: A professora Maíra apresentou brevemente os 60 

principais elementos da proposta de calendário acadêmico feita pela PROGRAD, a qual 61 

foi encaminhada ao Fórum de Coordenadores (FOCO), à CAPAacad e será debatida na 62 

COSUEN, no dia 27 de abril. Tal proposta diz respeito apenas ao calendário dos cursos 63 

de graduação. Feita a apresentação, iniciou-se uma discussão a respeito de diversos 64 

pontos que tangenciam tal temática: 65 

- As/os estudantes relataram as dificuldades de diversas ordens enfrentadas por eles ao 66 

longo do semestre de 2020.1, como as questões relacionadas ao acesso e aos 67 

equipamentos necessários às aulas remotas, à necessidade de conciliar estudo e trabalho, 68 



nesse momento de agravamento da crise econômica, dificuldades de concentração e de 69 

acompanhamento das disciplinas, a excessiva carga de atividades assíncronas, impactos 70 

na saúde física e mental. Também evidenciaram sua preocupação em relação à 71 

viabilidade de cumprimento do calendário proposto pela PROGRAD, considerando 72 

todas as problemáticas por eles levantadas. 73 

- Discutiu-se também a questão da evasão discente nesse cenário, já que docentes 74 

relataram que em suas disciplinas a participação discente tem se restringido, geralmente, 75 

a metade do(a)s inscrito(a)s na turma. Os trancamentos e a evasão podem ser agravados 76 

ao longo dos semestres;  77 

- Pontuou-se que a compressão dos semestres em um intervalo curto de tempo gerará 78 

impactos pedagógicos no processo de ensino-aprendizagem e que seria importante 79 

pesquisas e levantamentos a respeito da experiência do ensino remoto no semestre de 80 

2020.1, quando a oferta de disciplinas passou a ser obrigatória, para um planejamento 81 

cuidadoso dos semestres seguintes; 82 

- Docentes chamaram atenção para a sobreposição dos calendários de graduação e de 83 

pós-graduação e para a inexistência de uma previsão de férias docentes para aqueles que 84 

ministram aulas tanto na graduação, quanto na pós-graduação, impactando nos direitos 85 

trabalhistas do(a)s docentes; 86 

- O(a)s servidores técnico(a)-administrativo(a)s relataram suas preocupações com a 87 

sobrecarga de trabalho que advirá da compressão dos semestres no curto espaço de 88 

tempo, considerando os prazos para realização de matrículas, de consolidação das 89 

turmas, e de todos os trabalhos necessários à viabilização dos semestres letivos; 90 

- Problematizou-se também o momento vivido por todas as categorias no que tange à 91 

mobilização política. Mesmo diante de todo o cenário de agravamento da crise, de 92 

cortes orçamentários, de precarização do ensino, do trabalho, do processo pedagógico, 93 

tem sido difícil reunir e unificar as lutas políticas no âmbito da universidade; 94 

- Recuperou-se a discussão a respeito do andamento das obras do campus Integração, e, 95 

sobretudo, do prédio da moradia estudantil. Questionou-se sobre as razões pelas quais o 96 

prédio ainda não foi entregue à comunidade universitária e não pôde ser destinado 97 

às/aos estudantes da UNILA.  98 

A partir da discussão realizada durante a reunião, foram propostos os seguintes 99 

encaminhamentos: 100 



1) Envio de um ofício à reitoria e à SECIC consultando sobre o andamento das obras do 101 

prédio da moradia e sobre a previsão de entrega do prédio para a comunidade acadêmica 102 

e para o uso do(a)s estudantes; 103 

2) Recuperar as emendas feitas no ano passado à RESOLUÇÃO Nº 8/2020/COSUEN 104 

relativas à regulamentação das aulas síncronas e assíncronas, e propor emendas à 105 

relatoria da COSUEN a partir do CIIRI no sentido de limitar tanto a carga horária das 106 

aulas síncronas, quanto a carga excessiva de atividades assíncronas; 107 

3) Encaminhar um ofício à PROGRAD consultando se foram realizados estudos sobre 108 

os trancamentos e a taxa de evasão discente durante o período de ensino remoto e se tais 109 

dados subsidiaram a proposta de calendário;  110 

4) Encaminhar um ofício à CPA questionando sobre os trabalhos que vêm sendo 111 

desenvolvidos pela Comissão no que se refere à autoavaliação da universidade sobre o 112 

ensino remoto. 113 

 114 

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

 

  

 

 

_____________________________ 

Carolina Lima Della Monica 

Assistente em Administração 

 

 

________________________________ 

Maíra Machado Bichir 

Coordenadora do Centro interdisciplinar 

de Integração e Relações Internacionais 
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