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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO LATINO-1 

AMERICANO DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA. 2 

DATA: 03/09/2020 (vinte e três de julho de 2020) – 10h – via conferência web 3 

PRESENTES: Johnny Octavio Obando Moran – Presidente do Conselho; Maíra Machado Bichir – 4 

CIRII; Amilton José Moretto – CIES; Claudia Lucia Bisaggio Soares – CA Ensino Pós-graduação; 5 

Régis da Cunha Belem – CA Ensino Graduação; Henrique Coelho Kawamura– CA Extensão; 6 

Marcos de Oliveira Garcias – CA Pesquisa. Representantes docentes: Juliana Domingues, Victoria 7 

Ines Darling; Representantes Técnico-administrativos: Nardelli Anastácio De Andrade. 8 

Representantes Discentes: Eliana de Freitas, Johan S. Romero Violeth. 9 

AUSÊNCIAS: Luciano Wexel Severo; Marcela Nogueira Ferrario; Romulo Bassi Piconi 10 

(justificada); Jonatas de Paula Camargo 11 

PAUTA 12 

1. Expediente: 13 

1.1. Justificativas de ausências dos conselheiros – Presidência; 14 

1.2. Aprovação da ata da 13ª Reunião Ordinária; 15 

1.3. Informes. 16 

 17 

 18 

2. Ordem do Dia: 19 

 20 

2.1 Processo 23422.004805/2019-87 – Proposta de resolução do regimento do programa de pós-21 

graduação em Relações Internacionais (PPGRI-UNILA). Relatoria Claudia Lucia Bisaggio Soares; 22 

2.2 Processo 23422.003283/2020-50 – Alteração da data do afastamento capacitação do 23 

quinquênio 2014-2019 do Prof. Guillermo Villavicencio para 20/02/2021 a 20/04/2021; 24 

2.3 Processo 23422.0015638/2019-51 – Análise técnica do regimento interno do colegiado de 25 

DRUSA. Relatoria Marcos de Oliveira Garcias; 26 

2.4 Ocupação do espaço físico do ILAESP: PTI, JU, Novo campus. 27 

 28 

 29 

 30 
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Abertura da reunião. Verificada a existência de quórum procedeu-se ao início da reunião. 31 

1. Expediente: 32 

1.1. Justificativas de ausências dos conselheiros: Romulo Bassi Piconi, em gozo de férias. 33 

Luciano Wexel Severo; Marcela Nogueira Ferrario; Jonatas de Paula Camargo sem 34 

informações. 35 

1.2 Aprovação da ata da 13ª Reunião Ordinária: Romulo solicitou por e-mail a correção nas 36 

linhas 35 a 38 da ata, onde lê-se: 37 

atender as necessidades dos estudantes no que se refere ao auxílio digital e ações que 38 

priorizem as necessidades dos alunos, devendo a Reitoria executar pela instância 39 

administrativa mais adequada, PRAE ou outra. 40 

alterar para: atender as necessidades dos estudantes no que se refere ao ensino remoto, 41 

preferencialmente para a PRAE, ou à unidade que desenvolver ações para esse fim. Votam 42 

a favor da aprovação da ata com a alteração: Johnny Octavio Obando Moran, Amilton José 43 

Moretto, Régis da Cunha Belem, Henrique Coelho Kawamura, Victoria Ines Darling, 44 

Nardelli Anastácio De Andrade, Eliana de Freitas, Johan S. Romero Violeth.  Abstenção da 45 

Profa. Maíra Machado Bichir. Profes: Claudia Lucia Bisaggio Soares, Marcos de Oliveira 46 

Garcias e Juliana Domingues não estavam online no momento. 47 

 48 

1.3 Informes:  49 

1.3.1 Flora Meloni representante do CARIIEG fala sobre a situação dos estrangeiros que 50 

voltaram para seus países e não conseguiram atualizar seus documentos, logo vão 51 

perdem o vínculo com a Unila e não poderão se matricular nas atividades remotas. Foi 52 

solicitado que o CARIIEG formalize sua demanda por e-mail para a secretaria 53 

acadêmica para consultarmos qual é o protocolo da universidade para enfrentar esse 54 

problema; 55 

1.3.2 Lucas Mesquita chama atenção sobre discussão no âmbito municipal sobre o retorno as 56 

aulas na rede pública, considera que devemos estar atentos ao debate especialmente 57 

sobre a imposição de um retorno sem condições seguras e a existência de uma vacina. 58 

Nardeli afirma que é integrante da comissão CAPAadm onde estão preparando um 59 

protocolo para o retorno ao trabalho, mas sem data estabelecida para o retorno. Destaca 60 

ainda que foi uma exigência do governo que tenhamos esses protocolos prontos para o 61 

momento do retorno. Contudo, não há menção ao retorno do trabalho presencial, no 62 

momento tudo o que se propõe é por via remota.  63 
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1.3.3 Carolina apresentou a servidora Andrezza Araújo Ribeiro, que veio da UFPA no lugar 64 

do Diego Martins, e vai começar a acompanhar e auxiliar nas atividades que envolvem o 65 

CONSUNIESP a fim de se inteirar dos assuntos debatidos no instituto. 66 

1.3.4 Profa. Maíra informa que foi publicada a portaria com a composição da Comissão de 67 

Ações Afirmativas da UNILA, onde ela e a Profa. Iana Carla Couto serão as 68 

representantes pelo ILAESP. 69 

 70 

2. Ordem do dia: 71 

2.1 Processo 23422.004805/2019-87 – Proposta de resolução do regimento do 72 

programa de pós-graduação em Relações Internacionais (PPGRI-UNILA). 73 

Relatoria Claudia Lucia Bisaggio Soares: Profa. Claudia apresenta o processo e sua 74 

relatoria favorável. A relatoria é aprovada por unanimidade. 75 

 76 

2.2 Processo 23422.003283/2020-50 – Alteração da data do afastamento capacitação 77 

do quinquênio 2014-2019 do Prof. Guillermo Villavicencio para 20/02/2021 a 78 

20/04/2021: Prof Amilton apresentou o processo. Alteração da data do afastamento  79 

aprovado por unanimidade. 80 

 81 

2.3 Processo 23422.0015638/2019-51 – Análise técnica do regimento interno do 82 

colegiado de DRUSA. Relatoria Marcos de Oliveira Garcias: Prof Marcos apresenta 83 

o processo e a sua relatoria favorável. A relatoria é aprovada por unanimidade. 84 

 85 

2.4 Ocupação do espaço físico do ILAESP: PTI, JU, Novo campus: Carolina, Nardeli 86 

e Maíra relatam sobre o projeto do novo campus e a proposta apresentada pela Reitoria 87 

em fevereiro/2020 para sua ocupação baseada em indicadores que resultaram que o 88 

ILAACH tinha a maior viabilidade para ocupar o novo campus. Na ocasião se debateu 89 

que a proposta apresentada não considerava o total de demandas por espaço físico do 90 

ILAESP e que há muitas demandas reprimidas no instituto. Na ocasião estávamos 91 

pressionados pela reitoria para tomar decisões sobre espaço, pois precisavam decidir 92 

nuances do projeto de acordo com o instituto que viesse a ocupá-lo. Diante disso, 93 

estreitamos o diálogo com o ILAACH para verificar também suas demandas por espaços 94 

e possibilidades de compartilhamento, onde o ILAESP foi convidado para a reunião do 95 

CONSUNI do ILAACH dia 13 de março de 2020. Ademais, o CIIRI tomou a iniciativa 96 

de consultar os professores do centro a respeito de suas demandas por espaços 97 

considerando as atividades de ensino, pesquisa e extensão que realizam, o qual teve a 98 
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resposta de 44% dos professores. Logo, a reitoria foi novamente consultada para 99 

retomarmos este debate dentro do Instituto e nos informaram que o estudo apresentado 100 

em fevereiro deve sofrer alterações. Isto posto, se propôs como encaminhamento 101 

convidar um representante da Reitoria para expor ao CONSUNIESP o novo cenário e 102 

perspectivas para a ocupação do novo campus da UNILA, bem como, em paralelo, 103 

continuar fazendo o levantamento das demandas do ILAESP com base no que 104 

precisamos enquanto ILAESP, como por exemplo, a importância da facilidade de acesso 105 

da comunidade ao campus, em razão da natureza das pesquisas e projetos que são 106 

realizados no instituto, a importância da facilidade de comunicação e tecnologias da 107 

informação e comunicação, necessidade de espaços de laboratório que podem ser por 108 

temáticas de grupos de pesquisa, projetos e programas de extensão, espaço para eventos, 109 

espaço de estudo, biblioteca, entre outros. O encaminhamento é aprovado por 110 

unanimidade. 111 

 112 

Sem mais para tratar, lavram esta ata a secretaria e a presidência do conselho. 113 

 

 

 

_____________________________                                           ____________________________ 

Carolina Lima Della Monica                                                        Johnny Octavio Obando Moran 

Assistente em Administração                                                       Presidente do Conselho 


