
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO LATINO-1 

AMERICANO DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA  2 
 3 

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às treze horas, na Sala 03, Espaço 4 

03, Bloco 03, no Parque Tecnológico de Itaipu, localizada à avenida Tancredo Neves, nº 6731– Foz 5 

do Iguaçu, estado do Paraná – teve início a quarta sessão ordinária do Conselho do Instituto Latino-6 

Americano de Economia, Sociedade e Política, sob a presidência do diretor Johnny Octavio Obando 7 

Moran. Estiveram presentes os seguintes conselheiros com direito a voz e voto:   8 

A) REPRESENTANTES DOS CENTROS: Guillermo Javier Diaz Villavicencio (coordenador do 9 

CIES), Lucas Kerr Oliveira (coordenador do CIIRI). B) REPRESENTANTES DAS COMISSÕES 10 

ACADÊMICAS: Patrícia Nakayama (representando a comissão de extensão). C) 11 

REPRESENTANTES DOCENTES: Felipe Cordeiro de Almeida, Geisiane Michelle Zanquetta de 12 

Pintor, Rogério Gimenes dos Campos. D) REPRESENTANTES TÉCNICO-13 

ADMINISTRATIVOS: Carlos Alexsander Benitez, Diego Luiz Ribeiro de Oliveira Martins 14 

(suplente de Monica Fernandes Canziani). E) REPRESENTANTES DISCENTES: ausentes por 15 

expiração de mandato. 16 

Constatada a existência de quórum, o Presidente do Conselho abriu a sessão da quarta sessão 17 

ordinária e procedeu-se com a pauta com o expediente: 18 

1. Expediente: 19 
1.1 Justificativas de ausências dos conselheiros: Élen Cristiane Schneider (afastamento), Monica 20 

Fernandes (afastamento). Rodrigo Cantu de Souza solicitou por e-mail desligamento do conselho 21 

por motivos de representação irregular da Comissão Acadêmica de Pesquisa, uma vez que não 22 

houve a eleição de coordenador no âmbito daquela comissão. O Conselho deliberou por solicitar a 23 

manifestação da comissão em relação a indicação de novo representante para o Conselho. A 24 

ausência de Valdemar João Wesz Junior, suplente de Rodrigo Cantu de Souza, também se conforma 25 

nesta situação. Ausência não justificada: Luciano Wexell Severo.  26 

1.2 Aprovação da ata da 3ª reunião ordinária: sem qualquer solicitação de retificações, foi 27 

aprovada por unanimidade. 28 

1.3 Informes gerais: 29 
1.3.1 Reoferta de Estatística Econômica: A discente Isabela de Economia informou que dois 30 

estudantes de Economia estão sendo processados na justiça civil, um deles já atendendo uma 31 

audiência conciliatória por conta dos desdobramentos da não reoferta da disciplina de Estatística 32 

Econômica. Como estudante, pediu para registrar sua indignação com o fato. Lucas Kerr relatou 33 

que a Direção Colegiada havia elaborado uma manifestação sobre o caso que seria encaminhada à 34 

comunidade do ILAESP. Lucas Kerr procedeu com a leitura da manifestação. Geisiane Michelle 35 

questionou quem que assinaria a nota e ponderou que quando existe uma ameaça de queimar a casa 36 

de uma professora, a situação foge do escopo de atuação da universidade. Ela reforçou que não se 37 

pode impedir uma professora de questionar esse tipo de atitude e isso seria tirar o direito da docente 38 

de se manifestar no âmbito da justiça civil. Também disse que a ouvidoria da universidade foi 39 

acionada, mas não iria se manifestar alegando que os fatos ocorreram fora do escopo da atuação da 40 

universidade. O processo então foi encaminhado para a reitoria para que se pronuncie sobre o 41 

parecer da ouvidoria. A discente Isabela afirmou que a expulsão dos membros do colegiado do 42 

curso de Economia ainda estaria gerando polêmicas e que a falta de diálogo tende só a aumentar os 43 

problemas do curso. Para ela, a judicialização da questão é uma forma de silenciar o estudante. 44 

Geisiane respondeu que ela não se considerava excluída do colegiado, nos termos expostos pela 45 

docente. Guillermo Diaz informou que a reoferta foi solicitada em 21 de setembro pelo CONSUNI, 46 

em 04 de outubro a coordenadora de Economia respondeu, mas não se posicionou sobre a abertura 47 

da turma. Diante disto, ponderou a necessidade de que providências sejam tomadas por conta do 48 

descumprimento da determinação do conselho. Ele mencionou que havendo professores disponíveis 49 

a disciplina deveria ter sido aberta. Ele cogitou a possibilidade da abertura de um processo 50 

administrativo disciplinar pelos prejuízos causados pelo não cumprimento da determinação do 51 

conselho. Lembrou que o semestre já estava no final, e haveria a necessidade de se fazer consultas 52 



legais e, sendo legalmente viável, tomar as devidas providências. Geisiane Michelle observou que 53 

houve a discussão da reoferta no âmbito do curso e o colegiado de Economia decidiu a oferta de 54 

duas turmas da disciplina de Estatística Econômica no próximo semestre para solucionar o 55 

problema de currículo. Diego Martins questionou se essa solução seria adequada, considerando a 56 

existência de mais de um PPC vigente no curso, com diferenças nos turnos em que as disciplinas 57 

deveriam ser ofertadas. Reforçou que o conselho solicitou a reconsideração da reoferta neste 58 

semestre e não houve resposta sobre a não abertura da turma. Segundo ele, é necessário que o 59 

conselho tenha ciência das razões pelo indeferimento da reoferta e hoje não se sabe os motivos. O 60 

diretor observou a necessidade de restringir a discussão ao fato (descumprimento da decisão do 61 

conselho) para que providências sejam tomadas. Segundo ele, a abertura de duas turmas no 62 

semestre que vem não anularia a situação atual. Geisiane Michelle adicionou que haveria a 63 

solicitação de recurso ao COSUEN e seria prudente aguardar o encaminhamento para àquela 64 

instância. O diretor arguiu que não se sabe se houve ou não esse recurso, não houve uma 65 

comunicação formal do ato. Geisiane Michelle sugeriu que seja solicitada a ata da reunião do 66 

colegiado de Economia que foi deliberada a não reoferta da disciplina em 2017.2. Guillermo Diaz 67 

informou que desde 25 de agosto a coordenadora de curso encaminhou diversos memorandos sobre 68 

o caso, mas em nenhum deles comunicou as decisões do colegiado. Ele ponderou que no caso de 69 

urgência ela não precisaria de decisão de colegiado para tomar as providências, nem aguardar 70 

posicionamento das instâncias superiores para cumprir a determinação. Segundo ele, a não abertura 71 

imediata de turma só seria plausível no caso de não haver professor disponível, mas parece que 72 

neste caso parece haver uma falta de vontade de se ofertar a disciplina. Ele indicou que existem 73 

professores que não estão dando aula no instituto e que é necessário se pensar como forçar o 74 

cumprimento das obrigações. Diego Martins considerou que o professor indicado para lecionar as 75 

turmas de Estatística Econômica no ano que vem, neste semestre tem registrado somente 6 créditos 76 

de aula e possui a competência técnica para dar a aula, portanto ele poderia estar a ministrando 77 

nesse semestre. Geisiane Michelle informou que o docente alegou que o SIGAA estava incorreto e 78 

que o PITD do docente deveria ser avaliado com mais cuidado para ter acesso a todas as 79 

informações. Ela reforçou sua opinião de que seria terminantemente contra qualquer forma de 80 

processo disciplinar, especialmente antes de que todos os esclarecimentos sejam devidamente 81 

solicitados. Um discente pediu a palavra e observou que era uma vitória dos estudantes esse tema 82 

ser discutido no âmbito do conselho do Instituto por ser o posicionamento do conselho uma forma 83 

dos estudantes se defenderem na ação judicial. Para ele, é completamente desproporcional cobrar 20 84 

mil reais dos alunos por meio de um processo judicial. Lucas Kerr ponderou que a disponibilidade 85 

de um docente para ministrar as aulas ainda nesse semestre torna o processo estranho como um 86 

todo. Para ele, entrar com recurso em instâncias superiores neste caso parece mais uma manobra 87 

para não cumprir com as obrigações do curso, situação que é tornada mais grave por estar o curso 88 

ainda em fase de transição de currículos. Diego Martins informou que existem docentes do instituto 89 

aptos a dar a disciplina que hoje dão aula em outros institutos, mesmo havendo demandas de 90 

disciplinas necessárias no Instituto ao qual o professor está lotado. Ele ponderou que mesmo as 91 

decisões de distribuição de aulas serem anteriores ao problema sendo discutido, as situações de 92 

emergência devem ser avaliadas. Segundo ele, não caberia ao conselho discutir sobre como a 93 

professora se sente, mas administrativamente a questão da reoferta tem que ser resolvida após a 94 

resposta do recurso ao COSUEN. Sugeriu então como encaminhamento aguardar resposta do 95 

recurso de economia para então ponderar sobre a necessidade de responsabilizar ou não os 96 

responsáveis pelas decisões tomadas. O diretor avaliou que o processo iria ser protelado por todas 97 

as instâncias, configurando manobras legais. Diego Martins ponderou que não se deve pular etapas 98 

dos processos. Patrícia Nakayama arguiu que é responsabilidade da coordenação se pronunciar 99 

sobre a existência desse recurso e isso não foi feito, por isso é necessário provocar a coordenação de 100 

economia para que se manifeste sobre o que foi feito em relação à decisão do conselho. Segundo 101 

ela, também seria necessário provocar outras instâncias da universidade, como a PROGRAD, pois 102 

esse processo implica atrasos na vida acadêmica dos estudantes e não se sabe se a coordenação 103 

poderia não ter aberto a disciplina. Ela defendeu que o conselho não pode lavar as mãos, atitudes 104 



tem que serem tomadas e a coordenação tem que se pronunciar sobre o recurso, pois o conselho 105 

deliberou pela abertura de duas disciplinas que não foram abertas. Felipe Cordeiro pontuou que 106 

concorda em cobrar explicações do curso em relação a deliberação do conselho. Patrícia Nakayama 107 

informou que a professora foi cobrada em duas ocasiões e que não respondeu. Felipe Cordeiro 108 

ponderou que qualquer tomada de decisão no caso é muito grave, pois processo em cima de 109 

processo não iria levar a lugar nenhum. Para ele, é necessário que se faça uma discussão mais ampla 110 

sobre normas que definam quando se deve ou não reofertar disciplinas. Relembrou que na sua 111 

atuação como membro de colegiado de curso, diversas vezes acompanhou o indeferimento das 112 

solicitações de reoferta de disciplinas, mas que hoje é necessário ter clareza que existem mais 113 

instâncias deliberativas na universidade do que as que existiam antes. Para ele, o conselho deve 114 

definir regras de como o instituto deve enfrentar as questões de reoferta e no caso específico 115 

aguardar respostas do recurso feito ao COSUEN. Ele ponderou que embora haja um 116 

descumprimento da decisão do conselho, há de se avaliar a situação de forma a evitar maiores 117 

desgastes. Patrícia Nakayama informou que a direção tem poderes para determinar a abertura da 118 

turma. Felipe Cordeiro questionou se o conselho determinou a abertura ou solicitou ao colegiado de 119 

curso a abertura. Para ele, apesar de a direção ter esses poderes, seria um posicionamento muito 120 

duro e o conselho entendeu no momento da deliberação que o colegiado é quem teria autonomia 121 

para a abertura da disciplina. Ele considerou que mesmo que o conselho atue como instância 122 

recursal dos colegiados de curso, é necessário cautela pois como professor ficaria muito assustado 123 

se aparecesse uma disciplina imposta pela direção. O diretor ponderou que lhe preocupa que este 124 

caso tenha sido judicializado pela docente e que neste aspecto, sua opinião era de que uma ameaça 125 

não necessariamente configuraria um delito. Para ele, o delito estaria configurado em um contexto 126 

de ameaças sistemáticas e que aí então deveria ser submetido o processo para a justiça. Diego 127 

Martins, retomando a questão do descumprimento da deliberação do conselho, pontuou que haviam 128 

iniciado uma discussão de um possível processo administrativo disciplinar sem a observância dos 129 

aspectos processuais. Ele reforçou que este tipo de processo segue determinados procedimentos 130 

iniciando por uma denúncia formal ao Comitê de Ética, que tem poderes de instaurar uma 131 

sindicância e esta verificaria a necessidade de um processo administrativo disciplinar. Para ele, fica 132 

a cargo no superior hierárquico oferecer a denúncia, e, neste caso essa decisão tem o respaldo do 133 

conselho. O diretor considerou então que, nestes termos, não seria necessária a resposta do 134 

COSUEN para tomar providências sobre o caso. Mas sobre a judicialização que envolve o caso, ele 135 

defendeu que não se deve romper com as instâncias universitárias e que a autonomia universitária 136 

deva ser respeitada. Para ele, a comunidade acadêmica deve evitar a judicialização da política 137 

universitária. Felipe Cordeiro ponderou que não é recomendável judicializar, mas que, mesmo que 138 

se judicialize, não quer dizer que as instâncias não estejam disponíveis. Segundo ele, a 139 

judicialização mostra uma falência completa do diálogo institucional, mas, ainda assim, ela é 140 

legítima. Sobre a reoferta, ele reforçou que não deva ser função do conselho distribuir disciplinas, 141 

mas cabe ao diretor decidir se o colegiado descumpriu o determinado. Ele argumentou que o melhor 142 

caminho é estabelecer regras de forma a evitar este tipo de problema e neste caso o que for decidido 143 

pode, ou agravar o problema, ou buscar uma solução mais negociada. Para ele, o dano já teria 144 

ocorrido, então a discussão deveria se dar em torno de soluções para evitar que isso se repita. Ele 145 

ponderou que não ia levar a nada o conselho ir contra a docente e que seria preocupante se o 146 

conselho começasse a abrir processo por todo descumprimento. Patrícia Nakayama levantou 147 

questão de ordem, sobre a necessidade de se prosseguir com a pauta. Lucas Kerr fez um 148 

esclarecimento que segundo a PROGRAD a responsabilidade de atribuição de aulas caberia aos 149 

coordenadores de curso, área e centros. Para ele, as diversas instruções normativas são bastante 150 

claras sobre as responsabilidades. Felipe Cordeiro argumentou que a regra não estava correta pois o 151 

regimento da universidade tem um entendimento diferente. Lucas Kerr pontuou que seria necessário 152 

maior cuidado da universidade pois o CGU estaria em cima da universidade o tempo todo. Rogério 153 

Gimenes reforçou que tem vários pontos viciosos nas normas da universidade. Para ele, uma pessoa 154 

muda de instância quando lhe é mais interessante e esse tipo de vício era grave na universidade. 155 

Para ele, recorrer à procuradoria a tudo é uma outra forma de procrastinar. Neste caso, a discussão 156 



deveria ser encaminhado para a PROGRAD que seria responsável. O diretor arguiu que não haveria 157 

discordâncias com as instâncias superiores, mas incomoda a prática do colegiado de ser sectário. 158 

Para ele é vergonhoso que o Conselho Universitário se subordine ao procurador. A instabilidade da 159 

universidade se daria pelos cruzamentos das responsabilidades que geram todos tipos de conflito. 160 

Rogério Gimenes sugeriu que se encaminhe o caso para a PROGRAD ou para sindicância. O diretor 161 

reafirmou o conselho como a instância máxima do instituto e que teria autoridade para tomar as 162 

devidas providências e se tiver que tomar decisões mais difíceis, o deve fazer com consequências 163 

individuais. Para ele, deve-se encaminhar para a sindicância ou tomar alguma atitude, mas não se 164 

poderia deixar de fazer algo. Segundo ele, os professores têm que cumprir com suas atividades. 165 

1.3.2 Divisão de disciplinas por áreas: Diego Martins leu e-mail da docente Silvia Zimmermann 166 

em que pede para que o conselho discuta os efeitos da portaria 61/2017 para os cursos do Instituto 167 

que regulamentou as áreas de conhecimento nas unidades acadêmicas. Segundo a docente, a 168 

portaria traz equívocos sobre as disciplinas de DRUSA em relação ao PPC do curso e de outros 169 

cursos do Instituto. Ela pediu então que esse assunto seja tratado, seja como pauta ou seja como 170 

reunião específica para o assunto ou formalização de comissão para qual ela se dispôs a participar. 171 

Guillermo Diaz arguiu que hoje não se sabe se as disciplinas estarão distribuídas por áreas ou por 172 

cursos. Felipe Cordeiro informou que enquanto coordenador de curso tentou participar do debate e 173 

na época foram feitas várias consultas aos institutos e o ILAESP não respondeu os memorandos por 174 

ser contrário a proposta. Para ele, isso afeta diversas discussões e hoje está sendo entregue aos 175 

colegiados as regras com falta de debate no instituto. Ele sugeriu que as coordenações façam um 176 

parecer como seriam essas áreas e depois se formaria um grupo de trabalho para discutir. Segundo 177 

ele, o conselho universitário havia discutido a questão em comissão específica e a questão das áreas 178 

será debatida. Ainda afirmou que os coordenadores de curso conhecem os problemas que estão 179 

tendo e esse debate tem sido um caos, especialmente no instituto. O diretor reafirmou a necessidade 180 

do instituto discutir as áreas e incorporar as discussões dos colegiados. Para ele, os centros 181 

interdisciplinares têm prioridade segundo o regimento e estatuto e ele sugeriu que os coordenadores 182 

dos centros trabalhem em um rascunho da metodologia a ser adotada. Patrícia Nakayama reforçou 183 

que já existe uma portaria de áreas publicada e que o Geraldino vai mexer. Para ela, a formação das 184 

áreas impacta muito as disciplinas de Fundamentos da América Latina e de línguas que compõe o 185 

ciclo comum. Lucas Kerr arguiu que as normativas anteriores estavam confusas, mas a nova estava 186 

mais clara. Patrícia Nakayama pontuou que os outros institutos já estavam trabalhando com áreas 187 

faz tempo e os centros não estavam funcionando. 188 

1.3.3 Plano de Desenvolvimento Institucional: foi informado que os professores Lucas Kerr de 189 

Oliveira e Ladislao Homar Landa Vasquez foram nomeados para compor a comissão de construção 190 

do novo Plano de Desenvolvimento Institucional da Unila.  191 

1.3.4 Greve dos Técnico-administrativos: foi informado que os técnico-administrativos da Unila 192 

aderiram a greve nacional no dia 10 de novembro. Por conta disso, estabeleceu-se horários especiais 193 

de atendimento do Dailaesp e da Sailaesp para atendimento das demandas mais urgentes do 194 

instituto. 195 

1.3.5 Regimento do Instituto: foi comunicado que existe a necessidade do Instituto direcionar 196 

atenção para a construção do regimento do mesmo de forma a garantir a própria institucionalização 197 

do instituto. Felipe Cordeiro reforçou a gravidade de não se ter um regimento. Rogério Gimenes 198 

propôs que se faça um mutirão juntando as pessoas que entendam de leis e possam contribuir na 199 

construção do regimento para o próximo semestre. Ele propôs reuniões específicas para o tema e 200 

que os diferentes posicionamentos políticos no instituto se juntem para fazer as proposições em 201 

busca de um consenso possível. Romulo Piconi afirmou que a institucionalização da universidade 202 

têm sido um problema, pois, ao longo do tempo foi-se criando estruturas decisórias paralelas na 203 

universidade que não correspondem ao previsto no regimento e no estatuto. Para ele, a discussão do 204 

regimento é necessária para se estabelecer o funcionamento do instituto nessa situação 205 

esquizofrênica. 206 

1.3.6 Redistribuição de espaço: foi informada que a redistribuição dos espaços estava concluída, 207 

com a movimentação das salas administrativas para o bloco 06 e a ativação de mais salas para 208 



professores nas ruínas. Alguns conselheiros elogiaram a nova configuração. Diego Martins 209 

informou que apesar de ter melhorado muitas questões, houve um desconforto em relação aos 210 

professores de FAL-área. Segundo ele, professores reclamaram que com a nova configuração eles 211 

foram completamente escondidos e marginalizados. Ele reforçou a necessidade do instituto discutir 212 

o lugar que esses professores ocupam no instituto, debatendo inclusive com a inserção destes nos 213 

cursos de graduação. Para ele, o conselho deveria fazer as deliberações necessárias para resolver 214 

esses problemas. 215 

1.3.7 Problemas do Ciclo Comum: foi informado que está faltando professor de espanhol e a 216 

programação da universidade penaliza os atuais com sobrecarga de trabalho. Também hoje possui-217 

se doze professores de Epistemologia para atender 29 cursos de graduação. Segundo Patrícia 218 

Nakayama, existe uma falta extrema de professores, filosofia está sem professor pois falta tanto 219 

para o curso quanto para as disciplinas do Ciclo Comum. Para ela, Fundamentos da América Latina 220 

está numa situação mais confortável, pois há 28 professores para 29 cursos, mas falta colaboração 221 

dos docentes para dar essas aulas. Esses 28 professores não precisariam dar aula só para 222 

Fundamentos. Ela arguiu que os problemas no Ciclo Comum devem ser colocadas em pauta pela 223 

direção. Segundo ela, o instituto deveria prestar conta dessas áreas. Felipe Cordeiro pontou que o 224 

quantitativo é a divergência nessa discussão e que o conselho deveria estudar essas questões para 225 

poder acompanhar a professora nesse debate. Por fim, reforçou a necessidade de se colocar em 226 

pauta essa discussão. 227 

1.3.8 Comissão Acadêmica de Pesquisa do ILAESP: Lucas Kerr informou que existe uma 228 

demanda da COSUP em relação à Comissão Acadêmica de Pesquisa do instituto para que esta 229 

realize eleições para coordenação da comissão. Segundo ele, o professor Zanella havia solicitado 230 

que as comissões designassem os representantes das comissões específicas e na ausência de 231 

coordenação foi encaminhado no ano passado a representação dos docentes Rodrigo Cantu e 232 

Guillermo Diaz para a COSUP. Decidiu-se à época que Guillermo seria o representante da 233 

comissão acadêmica no COSUP e Rodrigo Cantu seria o representante no Conselho do Instituto. 234 

Segundo ele, isso foi feito pela impossibilidade de Guillermo assumir duas representações em um 235 

mesmo conselho, no entanto, abriu-se a questão que a COSUP passou a questionar a validade da 236 

representação da CAP do Instituto. Segundo ele, a representação havia sido decidida atendendo 237 

solicitação do reitor na época e agora está-se questionando quem seria o coordenador. Felipe 238 

Cordeiro arguiu que a comissão de pesquisa deve se pronunciar quem vai representá-la nestas duas 239 

instâncias. Guillermo Diaz defendeu que nunca foi exigida a coordenação para a comissão, mas sim 240 

um representante. Segundo ele, há uma incongruência na representação destes conselhos e pediu ao 241 

reitor esclarecimentos e este deu a responsabilidade para a PRPPG e foi-se recomendado uma 242 

consulta ao procurador. De qualquer forma, a Comissão de Pesquisa deve responder. 243 

2. Ordem do Dia: Foi apresentada a ordem do dia e o presidente sugeriu uma inversão da ordem de 244 

forma a garantir que sejam dadas tempo suficiente para a discussão das pautas mais complexas. 245 

Diego Martins questionou também se haveria a discussão de uma agenda de reuniões do conselho. 246 

Não havendo consenso, seguiu-se com a pauta na ordem da convocatória. 247 

2.1. Processo 23422.005618/2015-95 – AFASTAMENTO – relatório de atividades do 248 

afastamento para pós-doutoramento no programa CES/Coimbra da docente Cláudia Lúcia 249 
Bisaggio Soares. Interessada: Cláudia Lúcia Bisaggio Soares: Foi feita a observação que faltou 250 

anexar o artigo científico proposto no ato do afastamento. Deliberou-se então, por unanimidade, 251 

aprovar o relatório mediante a anexação do artigo ao processo. 252 

2.2. Processo 23422.008804/2017-48 – PROPOSTA de criação de mestrado acadêmico stricto 253 

sensu – Pós-Graduação em Ciências Econômicas. Interessado: Henrique Kawamura. Relator: 254 
Rogério Gimenes dos Campos: o relator iniciou a exposição do parecer indicando que havia feito 255 

algumas sugestões de correções formais e indicou uma questão grave de que a proposta não se 256 

realiza na proposta pedagógica, em especial na grade de disciplinas. Também indicou que a 257 

estrutura disponível e os recursos humanos para o mestrado foram supervalorizados. Segundo ele, 258 

haveria uma escassez tanto de pessoal quanto de infraestrutura que a proposta não reconhece. Para 259 

ele, existe uma desconexão entre a proposta da graduação em Economia com o que se propõe para a 260 



pós-graduação, pois não há qualquer disciplina na proposta voltada para os problemas econômicos 261 

da América Latina. Ele avaliou também que a proposta de regimento estava distante do que estava 262 

sendo proposto pelo mestrado de forma geral. Segundo ele, faltou uma reflexão histórico-263 

epistemológica da própria Economia e que a proposta contemple a missão e visão da universidade. 264 

Em seu parecer, arguiu que ele seria favorável ao programa de pós-graduação, no entanto a proposta 265 

deveria ser refeita nos pontos apresentados no relatório até para que seja aprovada na COSUEN. 266 

Portanto, votou pela rejeição da proposta. Henrique Kawamura argumentou que algumas correções 267 

sugeridas pelo relator há haviam sido feitas numa versão atualizada da proposta e que as disciplinas 268 

têm o intuito de terem foco em economia aplicada e não em economia política. Segundo ele, para 269 

que um mestrado em Economia seja aprovado é necessário que se possua quatro disciplinas macro 270 

obrigatórias e as optativas que são ofertadas de acordo com as linhas de pesquisa. Nesse sentido, a 271 

proposta foi pensada para ser mais ampla de forma a abarcar um número maior de interessados. 272 

Afirmou também que a estrutura e os recursos humanos disponíveis apresentados na proposta era a 273 

praxe de qualquer proposta de mestrado, mesmo que não represente o quantitativo real. Essas 274 

escolhas foram feitas para maximizar a chance de aprovação do Mestrado pela CAPES. Rogério 275 

Gimenes reforçou que a proposta poderia apostar de alguma forma nas questões sobre a América 276 

Latina, por exemplo através de uma disciplina. Henrique Kawamura argumentou que existe o 277 

problema de que são poucos os docentes disponíveis para o programa, e muitos sem pontuação 278 

suficiente em relação as exigências da CAPES. Segundo ele, somente um terço dos docentes em 279 

Economia possuem doutorado específico em Economia. Guillermo Diaz pontuou que a existem 280 

duas grandes áreas da economia, a economia positiva e a economia prática, aplicada. Para ele, a 281 

proposta se enquadra na economia positiva. A proposta deveria trabalhar os dois grandes campos e 282 

a escolha entre os campos deveria ser feita considerando as disciplinas disponíveis. No formato que 283 

está, seria necessário haver 70-80% de doutores em economia. Felipe Cordeiro considerou que 284 

existiria três opções de deliberação: aprovar, negar ou nenhum dos dois. Ele elogiou a proposta e 285 

comentou a dificuldade que é elaborar uma proposta de mestrado. Segundo ele, a proposta 286 

apresentada não seria uma que ele teria interesse, mas não é esse o critério que ele deva utilizar na 287 

avaliação, mas sim até que ponto o curso proposto tem a contribuir com a universidade e com a 288 

sociedade em geral e quais resultados interessantes podem ser produzidos para os discentes e 289 

docentes da universidade. Para ele, a proposta deveria ser aprovada por ter um valor para a 290 

universidade, é um mestrado que tem muito a contribuir, mesmo não sendo a proposta que ele 291 

gostaria de ver realizada, mas não seria esse o critério de avaliação. Segundo ele, existe a 292 

necessidade de que a universidade possua dois tipos de mestrados: os disciplinares e os 293 

interdisciplinares e chamou a atenção para a necessidade de amadurecer o debate em torno das 294 

propostas de mestrado e reconhecer o trabalho dos professores empenhados. Rogério Gimenes 295 

ponderou que os alunos possuem um pensamento de UNILA e que a instituição não tem 296 

correspondido e por isso ele sugere que a proposta ofereça um pouco de América Latina. Felipe 297 

Cordeiro argumentou que existem também estudantes e docentes interessados em outra abordagem. 298 

Para ele, tem-se que se valorizar se o trabalho for interessante, mesmo que não seja correspondente 299 

ao meu trabalho. Henrique Kawamura comentou que, para a proposta, foi feito um estudo nas pós-300 

graduações e verificou-se que há bastante mestrados em Economia e poucas em Economia 301 

Aplicada. As pós-graduações com foco em América Latina hoje ocorrem principalmente em 302 

instituições particulares. O diretor ponderou que do ponto de vista técnico, não se possui docentes 303 

suficientes doutores em Economia e a produção nessa esfera do curso é mínima. Ele avalia ser 304 

necessário uma pós-graduação em Economia, mas essas questões precisam ser levantadas. Para ele, 305 

lhe parece que do ponto de vista técnico a proposta não atende aos requisitos da CAPES, uma vez 306 

que possui-se uma produção limitada e professores que não são da especialidade da proposta. Ele 307 

argumentou que lhe preocupava ter um projeto que seja rejeitado pela CAPES. Henrique Kawamura 308 

indicou que a visão da CAPES e o da UNILA são diferentes e a proposta apresentada foi criteriosa 309 

para aumentar as chances de ser aprovada, especialmente na delimitação de quais professores 310 

fariam parte da proposta. Segundo ele, muitos professores não estão na proposta justamente por não 311 

atenderem os critérios da CAPES, pois, apesar de todos os professores serem economistas de 312 



formação, nem todos possuem pós-graduação em Economia. Portanto, ele afirmou que a proposta se 313 

adequava ao mínimo exigido pela CAPES. O diretor reforçou a necessidade de se ter doutores em 314 

Economia e ter o mínimo exigido não resolveria o problema. Lucas Kerr ponderou que com o corte 315 

de verbas da CAPES e o aumento do rigor em relação aos cursos que já existem, alguns programas 316 

conseguiram ser aprovados por apresentarem uma proposta diferenciada de pós-graduação. Ele 317 

sugeriu a criação de pelo menos uma linha de pesquisa mais aplicada a América Latina para que se 318 

crie um diferencial em relação a esse mestrado, possibilitando assim aumentar as chances de ser 319 

aprovado pela CAPES. Henrique Kawamura arguiu que as pesquisas obviamente seriam aplicadas 320 

na América Latina. Lucas Kerr pontuou que explicitar isso evitaria problemas na aprovação do 321 

mestrado. Guillermo Diaz ponderou que de oito professores, três eram doutores em economia. 322 

Diante disso sugeriu que seja feita uma consulta no instituto e considerar abrir um mestrado em 323 

Desenvolvimento Econômico de forma a contornar a falta de professores e publicações. Henrique 324 

Kawamura arguiu que o nome do mestrado tinha mais a ver com a ênfase do que com a área, pois, 325 

segundo ele, a CAPES considera o que pertine a área de Economia. Diego Martins questionou sobre 326 

a aptidão de qualquer um dos professores do programa de lecionar as disciplinas da linha 2 da 327 

proposta caso haja o afastamento de algum docente. Henrique Kawamura confirmou que algumas 328 

disciplinas poderiam ter mais que um professor apto a dar aula. Lucas Kerr informou que pelas 329 

normas vigentes uma disciplina não precisa ser ofertada todo ano, mas sim, pelo menos uma vez no 330 

quadriênio, por isso não haveria problemas. Diego Martins reafirmou sua preocupação uma vez que 331 

já houve problemas em relação ao afastamento de algum professor e a impossibilidade de outro 332 

docente assumir a disciplina. Felipe Cordeiro ponderou que a proposta em deliberação está 333 

vinculada ao histórico de pesquisas dos docentes que assinam a proposta e não deveria ser 334 

preocupação do conselho a aprovação ou não da proposta pela CAPES. Ele reforçou sua não 335 

objeção à aprovação. Para ele, divergências políticas não devem atrapalhar o trabalho dos colegas e 336 

chamou a atenção para a diversidade da UNILA que deve possuir programas mais abertos, outros 337 

menos abertos, uns mais disciplinares e outros mais interdisciplinares. O discente Cláudio 338 

considerou que, na discussão da reoferta da disciplina de Estatística Econômica, alegou-se que não 339 

haveria tempo e horas disponíveis para a reoferta, uma vez que os professores estavam já 340 

comprometidos com a graduação, pós-graduação e ciclo comum. Ele questionou os efeitos para a 341 

graduação uma vez que a pós-graduação seja aberta. Para ele, sem a expansão do quadro docente a 342 

proposta lhe pareceria inviável e o mestrado não caberia na realidade. Ele também chamou a 343 

atenção para o fato do corte orçamentário da UNILA a partir de 2019 com o fim da implantação da 344 

universidade e a falta de perspectiva de ampliação do quadro docente. Segundo ele, estava sendo 345 

cogitado pelo conselho a mudança do nome do mestrado, sendo discutido o alinhamento da 346 

proposta com a pesquisa dos docentes e argumentando-se a proposta tem que ser aprovada para não 347 

atrapalhar os colegas, mas expulsar professores de colegiado de curso não seria problema. Ele 348 

chamou a atenção para as alterações no PPC de economia que estão sendo feitas devido as 349 

mudanças não coerentes que ocorreram. Felipe Cordeiro afirmou que gostou da fala, mas precisa-se 350 

ter cuidado quando se entra em um debate entre graduação e pós-graduação. Para ele, seria uma 351 

mentira dizer que não ter disponibilidade de tempo para ministrar uma disciplina. Os docentes não 352 

ofertam a disciplina porque não querem e inventam mecanismos para não ofertarem. Para ele, essa 353 

falsa oposição entre graduação e pós-graduação tem prejudicado a universidade pois uma não existe 354 

sem a outra e ele reconheceu a tensão existente no âmbito do curso de Economia. Ele considerou 355 

que os professores precisam ter mais espaços para as pós-graduações, pois faz parte da carreira 356 

docente e sem ela não existe um horizonte na carreira que envolve remuneração e prestígio. 357 

Segundo ele, quanto menos pós-graduações se tiver, pior fica para a graduação e por isso é um 358 

discurso falso. Rogério Gimenes retomou a discussão da proposta e questionou se seria tão difícil 359 

contemplar a missão da UNILA na proposta de mestrado. Lucas Kerr reforçou esse entendimento 360 

afirmando que a UNILA foi criada para cumprir determinados objetivos, desde a criação e todos os 361 

regramentos posteriores como Plano de Desenvolvimento Institucional construído para se pensar o 362 

que a UNILA pretende ser. Segundo ele, a UNILA tem por objetivo ser uma instituição de 363 

excelência em América Latina e integração regional. Nesse sentido a proposta contempla parte 364 



desta questão e como foi dito não existem cursos em instituições públicas voltadas para a América 365 

Latina. Ele questionou novamente a possibilidade de se deixar mais explícito, seja incorporando 366 

América Latina no nome da disciplinas ou nos objetivos. Segundo ele, cada um tem o direito de 367 

pesquisar o que quiser, mas hoje possui-se 100 projetos de pesquisa registrados, sendo que somente 368 

6 tratam da integração regional no título e isso é um problema. Ele ponderou que para se ter mais 369 

pesquisas em América Latina, é preciso deixar mais explícito isso. Segundo ele, não seria uma 370 

questão de indeferir o mestrado e nem de rivalizar graduação e pós-graduação, mas sim de adaptar a 371 

proposta e adicionar algumas disciplinas sobre América Latina. Henrique Kawamura reforçou que a 372 

proposta apresentada foi embasada na atual produção dos docentes e, caso eles coloquem o foco na 373 

América Latina, a CAPES irá questionar a incompatibilidade entre a pesquisa efetivamente 374 

realizada por eles e a proposta do programa. Segundo ele, seria possível mudar o programa depois, 375 

mas hoje a realidade dos docentes é que a produção atual não é voltada para a América Latina. 376 

Lucas Kerr argumentou que os estudantes vão criar expectativas sobre estudar a América Larina. 377 

Henrique Kawamura pontuou que é natural que o tema da América Latina apareça com o tempo 378 

pela demanda dos estudantes em estudar, por exemplo, seus países de origem. Colocada a pauta em 379 

deliberação, houveram dois votos pelo rejeição da proposta, dois votos pela aprovação e 5 votos 380 

pela aprovação com sugestão de ajustes na proposta a partir do parecer do relator. 381 

A sessão foi interrompida por quinze minutos para troca de sala por motivos de restrição de horário 382 

da reserva da sala. A sessão continuou no bloco 06, espaço 04, sala 11 do Parque Tecnológico da 383 

Itaipu. 384 

2.3. Processo 23422.011908/2017-30 – PROPOSTA de criação de mestrado em Direito, em 385 

forma associativa com a UNIOESTE. Interessado: Gustavo Oliveira Vieira. Relator: 386 
Guillermo Diaz: O relator fez um breve relato sobre as principais objetivos da proposta, dando 387 

ênfase na proposta de se ter um mestrado em Direito voltado para questões de fronteira e 388 

integração. Segundo o relator, os objetivos da proposta eram adequados ao Plano de 389 

Desenvolvimento Institucional. Avaliou que do ponto de vista dos recursos humanos e 390 

infraestrutura não haveria problemas por ser uma proposta pensada numa parceria com a 391 

UNIOESTE que dividiria os deveres junto ao programa de pós-graduação. Afirmou que a proposta 392 

lhe parecia simples de ser aprovada, atendendo os critérios de alinhamento institucional e de 393 

viabilidade técnica. Ponderou, no entanto, que o único empecilho para o mestrado seria a não 394 

viabilização do acordo com a UNIOESTE e que do ponto de vista formal faltavam termos de 395 

compromisso de alguns professores. Diego Martins questionou se as aulas ocorreriam na 396 

UNIOESTE e se a ênfase  do mestrado contemplava as especificidades da UNILA. O relator 397 

confirmou ambas as questões. Felipe Cordeiro arguiu que a proposta em parceria é muito 398 

interessante, considerando que a UNILA não possui quadros docentes suficientes para bancar 399 

sozinha o mestrado. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade mediante a 400 

confirmação da parceria com a UNIOESTE. 401 

2.4. Processo 23422.006479/2017-89 – RECOMPOSIÇÃO da Comissão Eleitoral Local do 402 

Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política. Interessado: ILAESP. 403 
Foi comunicado que a Comissão Eleitoral Local do Instituto está desfalcada sem a representação 404 

discente por conta do mandato expirado e de alguns docentes que se afastaram ou pediram 405 

exoneração. Propôs-se que o conselho discuta como preencher essas buracos e o formato da nova 406 

comissão eleitoral. Patrícia Nakayama arguiu que inicialmente o critério de escolha foi restringir os 407 

membros da comissão aos conselheiros do instituto, mas acredita que isso seja desnecessário e 408 

poder-se-ia abrir para interessados na comunidade acadêmica. Diego Martins afirmou que 409 

inicialmente a técnico-administrativa afastada Monica havia proposto no Plano de Ação do Instituto 410 

criar mecanismos para evitar esses problemas de expiração de mandato. Lembrou também que hoje 411 

o instituto é o único que não possui secretário-executivo, que teria atribuições específicas 412 

relacionadas às comissões e conselhos do Instituto. Geisiane Michelle pontuou que esse cargo 413 

existia no instituto, mas na época abriu-se mão da vaga e questionou como justificar a necessidade 414 

de um novo secretário-executivo nessa situação. Carlos Benitez propôs que se faça uma chamada 415 

pública para que os discentes interessados em compor a comissão eleitoral se manifestem. Geisiane 416 



Michelle questionou se essa indicação não poderia ser feita através dos Centros Acadêmicos. Diego 417 

Martins afirmou que nem todos os cursos têm centros acadêmicos constituídos. Felipe Cordeiro 418 

sugeriu então fazer a chamada e caso haja um número grande de interessados, poder-se-ia fazer uma 419 

eleição via Sigeleições. Romulo Piconi questionou a possibilidade de uma nova configuração da 420 

comissão eleitoral, que seja composta por cinco docentes, um técnico-administrativo e um docente. 421 

Essa configuração seria necessária para que haja 70% de representação docente e tenha um 422 

representante técnico-administrativo pois em eleições anteriores foram os técnico-administrativos 423 

que operacionalizaram a eleição, mas não compunham a comissão. Patrícia Nakayama afirmou que 424 

essa questão é uma discussão eterna por ser difícil conseguir o número de interessados em compor a 425 

comissão. A comissão anterior foi formada com 3 docentes e 1 estudante e já tinha sido um 426 

problema. Felipe Cordeiro propôs que se faça chamada para composição válida por 15 dias, e 427 

dependendo da quantidade de interessados se definiria se a comissão será composta por 4 ou 7 428 

representantes. Geisiane Michelle propôs havendo mais interessados que vagas, que os interessados 429 

definissem quem comporia a comissão. Colocada em deliberação, foi aprovada por unanimidade a 430 

chamada pública para os interessados em compor a comissão. 431 

Concluída a ordem do dia, Diego Martins propôs a discussão do calendário das próximas reuniões 432 

do conselho. Acordou-se que seria necessário mais uma reunião antes do fim do semestre, com 433 

provável data de 08 de dezembro, às 10h00, local a definir. Questionou-se quais as possíveis pautas 434 

para as próximas reuniões e discutiu-se a possibilidade do debate sobre os problemas das áreas 435 

(Portaria 61/2017), a formalização de um mutirão para elaborar os regimentos pendentes do 436 

instituto, a definição da agenda de sessões ordinárias do conselho para o ano de 2018 e o processo 437 

23422.003180/2013-49 referente ao pedido de prorrogação do afastamento para pós-graduação do 438 

docente Régis da Cunha. Nada mais havendo a ser discutido, deu-se por encerrada a sessão, às 439 

dezessete horas e cinquenta minutos, e eu, Romulo Bassi Piconi, lavrei esta Ata que, uma vez 440 

aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente do Conselho.  441 
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