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MINUTA DA ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO LATINO-1 

AMERICANO DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA. 2 

DATA: 25/03/2021 (vinte e cinco de março de 2021) – 9h – via conferência web 3 

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

Amilton José Moretto – CIES; Claudia Lucia Bissaggio Soares – CA Ensino Pós-Graduação; Régis da 5 

Cunha Belem– CA Ensino Graduação; Henrique Coelho Kawamura– CA Extensão; Marcos de Oliveira 6 

Garcias – CA Pesquisa. Representantes docentes: Juliana Domingues; Representantes Técnico-7 

administrativos: Nardelli Anastácio De Andrade, Romulo Bassi Piconi. Representantes Discentes: Andres 8 

Steven Amaya Sanchez. 9 

AUSÊNCIAS: Luciano Wexel Severo; Marcela Nogueira Ferrario, Victoria Inês Darling (docentes); Eliana 10 

de Freitas (discente). 11 

 12 

PAUTA 13 

1. Expediente: 14 

1.1  Justificativas de ausências dos conselheiros; 15 

1.2 Aprovação da ata da 17ª Reunião Ordinária: aprovada por unanimidade; 16 

1.3 Informes. 17 

 18 

1. Ordem do dia: 19 

2.1 Processo 23422.003283/2020-50 – aprovado ad referendum afastamento para licença capacitação 20 

Guillermo Javier Díaz Villavicencio de 20/02/2021 a 20/04/2021, ref. quinquênio 2014-2019; 21 

2.2 Processo 23422.001181/2021-56 -  Docente Claudia Lucia Bisaggio Soares solicita licença capacitação 22 

de 16/09/2021 a 10/12/2021, referente ao quinquênio aquisitivo de 13/01/2016 a 13/01/2021. Relator: 23 

Nardeli Andrade; 24 

2.3 Processo 23422.014122/2017-74 – Apreciação dos relatórios de afastamento de pós-doutorado do 25 

docente Flávio Alfredo Gaitan. Relator: Régis Belem; 26 

2.4 Solicitações de cancelamento de turmas. Relator: Romulo Piconi; 27 

2.5 Processo 23422.004805/2019-87 - Alteração regimento PPGRII. Relator: Victória Darling. 28 

*2.6 Apreciação da tabela de Atividades Complementares do curso de Serviço Social. Relator: Amilton 29 

Moretto. 30 
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*2.7 Processo 23422.003863/2021-04 - Afastamento para estágio pós-doutoral do docente Júlio Moreira. 31 

Relator: Henrique Kawamura. 32 

*2.8 Representação do ILAESP no COSUEN. 33 

*inclusão de pauta. 34 

 35 

Abertura da reunião. Verificada a existência de quórum procedeu-se ao início da reunião. 36 

2. 1. Expediente: 37 

2.1 Justificativas de ausências dos conselheiros – Presidência: Luciano Wexel Severo; Marcela Nogueira 38 

Ferrario, Victoria Inês Darling (justificadas); Eliana de Freitas (não justificada). 39 

2.2 Aprovação da ata da 17ª Reunião Ordinária; 40 

2.3 Informes: 41 

1.3.1 Maíra informa sobre a prestação de contas da PROPLAN em relação ao orçamento 2020 42 

destinado a PRAE, que o valor foi direcionado para o pagamento de bolsas de inclusão digital que 43 

beneficiou estudantes da graduação e da pós-graduação; 44 

1.3.2 Octávio propõe a criação de uma comissão para elaboração do regimento do ILAESP como 45 

tema de pauta para próxima reunião; 46 

1.3.3 Lucas Mesquita pede a palavra para questionar sobre os temas de pauta da última reunião sobre 47 

a questão do espaço físico e da proposta de calendário para discussão do orçamento do ILAESP que 48 

não constam como pauta nesta reunião. Johnny esclarece que não foram feitas novas reuniões com a 49 

reitoria sobre a questão do espaço físico; sobre a proposta de calendário para discussão do orçamento 50 

2022 estabelece que é uma proposta que precisa ser discutida pelos membros e que poderá ser o 51 

primeiro ponto de debate para o próximo CONSUNIESP; 52 

1.3.4 Carolina fala sobre a existência de um regimento do CONSUNIESP aprovado em 2018, 53 

contudo, devido a problemas administrativos não houve a publicação. Fala sobre a necessidade de 54 

resgatar esse regimento. Logo, irá compartilhar o processo de criação desse regimento com os 55 

membros para averiguarem a necessidade de revisão. 56 

 57 

2. Ordem do dia: 58 

2.1 Processo 23422.003283/2020-50 – aprovado ad referendum alteração da data de afastamento para 59 

licença capacitação Guillermo Javier Díaz Villavicencio de 20/02/2021 a 20/04/2021, ref. quinquênio 2014-60 

2019. Aprovado por unanimidade. 61 

2.2 Processo 23422.001181/2021-56 -  Docente Claudia Lucia Bisaggio Soares solicita licença capacitação 62 

de 16/09/2021 a 10/12/2021, referente ao quinquênio aquisitivo de 13/01/2016 a 13/01/2021. Relator: 63 

Nardeli Andrade. Relator faz parecer favorável. Conselheiros aprovam por unanimidade; 64 
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2.3 Processo 23422.014122/2017-74 – Apreciação dos relatórios de afastamento de pós-doutorado do 65 

docente Flávio Alfredo Gaitan. Relator: Régis Belem. O relator sinaliza que não teve acesso a todo o 66 

processo devido ele ter tramitado parte físico e parte eletrônica, por essa razão apenas conseguiu ter acesso 67 

ao processo integral ontem. Logo não teve tempo hábil de analisar todo o conteúdo e pede para ser adiada a 68 

pauta para a próxima reunião. Pedido é atendido pela presidência.  69 

2.4 Solicitações de cancelamento de turmas. Relator: Romulo Piconi. Explana que a resolução 08/2020 da 70 

COSUEN que orienta que o cancelamento de turmas deve ser aprovado pelo CONSUNI. Como o prazo para 71 

as turmas serem canceladas era até dezembro, foi necessário cancelar ad referendum, por não ter tido reunião 72 

do CONSUNIESP. Analisando os pedidos de cancelamento de turmas, apenas um caso se enquadrou no que 73 

exige a resolução, refere-se à disciplina da Profª. Lucimara, que pediu cancelamento por questão pessoal, 74 

devido ter acabado de voltar de licença maternidade. Exposto o caso, o relator faz parecer favorável ao 75 

cancelamento e os conselheiros seguem seu voto, com abstenção apenas do professor Régis, em razão de não 76 

ter conseguido acompanhar todo o debate.  77 

2.5 Processo 23422.004805/2019-87 - Alteração regimento PPGRII. Relator: Victória Darling. Relatora teve 78 

um imprevisto e não pode participar da reunião. Dado a simplicidade do pedido e a relatoria ter sido 79 

divulgada com antecedência, os conselheiros consideraram ser possível apreciar o processo. Logo, é 80 

procedida a leitura do parecer da relatoria pelo conselheiro Romulo. Notou-se que a relatora apreciou uma 81 

matéria que já havia sido aprovada pelo CONSUNIESP e não avaliou o último pedido de alteração do 82 

regimento. Logo a coordenação do PPGRI fez uma emenda para abordagem da alteração proposta para o 83 

regimento, a qual refere-se à criação da “Comissão de Equidade e Diversidade do PPGRI UNILA”. Logo, o 84 

CONSUNIESP avalia e se manifesta pela aprovação solicitada pela emenda do PPGRI. Fica aprovada a 85 

relatoria e a emenda apresentadas. 86 

*2.6 Apreciação da tabela de Atividades Complementares do curso de Serviço Social. Relator: Amilton 87 

Moretto. Relator expõe sua apreciação da matéria e se manifesta favorável à aprovação da tabela de 88 

atividades complementares do curso de Serviço Social. Os membros do CONSUNI acompanham a relatoria 89 

e aprovam por unanimidade. 90 

* 2.7 Processo 23422.003863/2021-04 - Afastamento para estágio pós-doutoral do docente Júlio Moreira. 91 

Relator: Henrique Kawamura. Relator é favorável ao afastamento, considerando que todos os trâmites legais 92 

foram atendidos. É debatido a necessidade de manifestação do DACICLO e esclarecido que pedem primeiro 93 

a manifestação do Instituto para saber se haverá disponibilidade de professor substituto para responder pelos 94 

encargos do professor afastado. Logo, o CONSUNIESP reconhece o mérito do afastamento e da Instituição 95 

onde será realizado o pós-doutorado do docente e aprova o pedido por unanimidade.  96 

* 2.8 Representação do ILAESP no COSUEN. Maíra passa a palavra para Lucas Mesquita, que resgata 97 

que como coordenador do PPGRI enviou um e-mail e memorando para a direção do ILAESP relatando sua 98 

preocupação com a falta de representação do ILAESP na COSUEN, o que pode ser prejudicial para 99 
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andamento das demandas do Instituto. Romulo destaca que as cadeiras de TAE e de discente do ILATIT 100 

também estão sem representação na COSUEN. Após discussão, conselheiros concordam que o 101 

CONSUNIESP encaminhe um pedido para a Comissão Eleitoral Central solicitando que seja aberto novo 102 

período de inscrições para candidatos à eleição.  103 

 104 

Sem mais para tratar, lavram esta ata a secretaria e a presidência do conselho. 105 

 

 

 

 

_____________________________                                          ____________________________ 

Carolina Lima Della Monica                                                      Johnny Octavio Obando Moran 

Assistente em Administração                                                     Presidente do Conselho 


