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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO 1 

DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA. 2 

DATA: 22/04/2021 (vinte e dois de abril de 2021) – 9h – via conferência web 3 

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

Amilton José Moretto – CIES; – CA; Régis da Cunha Belem– CA Ensino Graduação; Marcos de Oliveira 5 

Garcias – CA Pesquisa. Representantes docentes: Juliana Domingues; Representantes Técnico-6 

administrativos: Nardelli Anastácio De Andrade, Romulo Bassi Piconi. Representantes Discentes: Johan 7 

Sebastian Romero Violeth . 8 

AUSÊNCIAS: Claudia Lucia Bissaggio Soares; Henrique Coelho Kawamura; Luciano Wexel Severo; 9 

Marcela Nogueira Ferrario, Victoria Inês Darling (docentes); Eliana de Freitas (discente). 10 

 11 

PAUTA 12 

1. Expediente: 13 

1.1 Justificativas de ausências dos conselheiros – Presidência; 14 

1.2 Aprovação da ata da 18ª Reunião Ordinária; 15 

1.3 Informes:  16 

1.3.1 Atualização sobre novo campus;  17 

1.3.2 Novo prazo para representação na COSUEN;  18 

1.3.3 Discussões do fórum de coordenadores; 19 

1.3.4 Eleição do conselho da Edunila; outros informes. 20 

 21 

2. Ordem do Dia: 22 

2.1 Processo 23422.014122/2017-74 – Apreciação dos relatórios de afastamento de pós-doutorado do 23 

docente Flávio Alfredo Gaitan. Relator: Régis Belem; 24 

2.2 Criação de uma comissão para elaboração do regimento do ILAESP; 25 

2.3 Criação da comissão eleitoral do ILAESP; 26 

2.4 Criação da comissão para construção de um protocolo de equidade de gênero e diversidade no ILAESP; 27 

2.5 Proposta de calendário acadêmico. 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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Abertura da reunião. Verificada a existência de quórum procedeu-se ao início da reunião. 33 

 34 

1. 1. Expediente: 35 

1.1 Justificativas de ausências dos conselheiros – Presidência: Claudia Lucia Bissaggio Soares: 36 

justificada. Henrique Coelho Kawamura; Luciano Wexel Severo; Marcela Nogueira Ferrario, 37 

Victoria Inês Darling (docentes); Eliana de Freitas (discente): não justificadas; 38 

1.2 Aprovação da ata da 18ª Reunião Ordinária: aprovada por unanimidade; 39 

1.3 Informes:  40 

1.3.1 Atualização sobre novo campus. Em nome da direção, a profa. Maíra informa que em reunião 41 

com o vice-reitor Luis Evélio e a Secretaria de Implantação do Campus (SECIC), a obra do novo 42 

campus foi abandonada pela construtora que declarou falência. A obra está parada sem previsão 43 

de entrega. O valor para construção já estava empenhado para pagamento, ainda pertence aos 44 

cofres públicos, contudo, não pode ser realocado pela UNILA para continuidade da construção 45 

do campus. O CONSUNIESP recomendará à Reitoria que as informações sobre o novo campus 46 

sejam comunicadas a toda a comunidade universitária;  47 

1.3.2 Novo prazo para representação na COSUEN. No último CONSUNIESP se deliberou que 48 

enviaríamos um pedido para abertura de novas candidaturas. Isso não foi necessário, pois no 49 

decorrer da semana a Comissão Eleitoral Central publicou novo edital abrindo novo prazo para 50 

candidaturas até o dia 28/04/2021 (link do edital: 51 

https://documentos.unila.edu.br/system/tdf/arquivos/editais/1_edital_ce_no14_comissoes_superi52 

ores_2021.pdf?file=1&type=node&id=6425);  53 

1.3.3 Discussões do Fórum De Coordenadores (FOCO): a gestão não convocou reuniões do FOCO 54 

por um longo período, foi convocada apenas no mês de abril, tampouco outros conselhos como 55 

CapaAcad, por exemplo. Decisões importantes estão sendo feitas sem compartilhamento com a 56 

comunidade acadêmica, por exemplo, o calendário acadêmico, a representação da COSUEN... 57 

Destaca-se uma falta de planejamento da universidade para trabalhar esses temas, que chegam à 58 

comunidade com pouco prazo para discussão e urgência na aprovação. Atraso de discussões 59 

importantes para o funcionamento da universidade. É preciso cobrar que os diálogos sejam feitos 60 

com a comunidade; 61 

1.3.4 Eleição do conselho da Edunila. Se inscreveram para eleição para representação do ILAESP na 62 

Edunila os professores Gilson Oliveira e Ramon Blanco. A votação terminou no dia 20 de abril, 63 

em breve serão divulgados os resultados;  64 

1.3.5 Romulo informa sobre as normas da graduação que foram aprovadas em dezembro e até o 65 

momento não foram publicadas. O Pró-Reitor da PROGRAD decidiu fazer uma consulta à 66 

procuradoria em relação à frequência dos alunos, no entanto, ainda não teve resposta, tampouco 67 

a publicação. 68 

 69 
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2. Ordem do dia: 70 

2.1 Processo 23422.014122/2017-74 – Apreciação dos relatórios de afastamento de pós-doutorado do 71 

docente Flávio Alfredo Gaitan. Relator: Régis Belem. Relator apresenta sua análise do processo, 72 

destacando a ausência de “documento institucional comprobatório da efetiva participação no pós-doutorado”, 73 

que é exigido pela Resolução CONSUN n°008/2014, já informado ao docente interessado para apresentar ao 74 

DAILAESP. Apenas com essa ressalva, recomenda a aprovação do relatório de afastamento. Os conselheiros 75 

seguem o proposto e aprovam por unanimidade a relatoria; 76 

 77 

2.2 Criação de uma comissão para elaboração do regimento do ILAESP. Conforme deliberado no último 78 

CONSUNIESP, a comunidade do instituto foi convocada a participar da comissão para elaboração do 79 

regimento do ILAESP. Até a presente data, apenas o TAE e discente da pós-graduação Taciano Paulo Duarte 80 

manifestou interesse em participar na condição de discente da pós-graduação. Durante este CONSUNIESP 81 

surgiram outros interessados e foi votada a seguinte composição: Taciano Paulo Duarte (representante 82 

discente pós-graduação), Andrés Steven Amaya Sanchez (representante discente da graduação); Amilton 83 

Moretto, Lucas Mesquita, Ramon Blanco (representantes docentes), Carolina Della Monica (representante 84 

TAE). A comissão foi aprovada por unanimidade; 85 

 86 

2.3 Criação da comissão eleitoral do ILAESP. Conforme deliberado no último CONSUNIESP, a 87 

comunidade do instituto foi convocada para formação da Comissão Eleitoral do ILAESP, sendo que até a 88 

presente data, apenas o docente Flávio Gaitán manifestou interesse em seguir na comissão, da qual já fazia 89 

parte. No decorrer deste CONSUNIESP sugiram novos interessados, contudo, é necessário ainda o 90 

preenchimento de duas vagas docentes. Após debate foi deliberada a aprovação da comissão da seguinte 91 

forma: Flávio Gaitán (representante docente), Romulo Piconi (representante TAE), Johan Sebastian Romero 92 

Violeth (representante discente) e mais dois docentes que serão indicados pela direção colegiada a partir de 93 

consulta prévia ao conjunto dos docentes. Aprovado com abstenção do prof. Marcos Garcia que teve que se 94 

ausentar em razão do horário; 95 

 96 

2.4 Criação da comissão para construção de um protocolo de equidade de gênero e diversidade no 97 

ILAESP. Maíra informa que a partir de discussões no âmbito do curso de Ciência Política e Sociologia e no 98 

CIIRI, em razão de diversos casos de assédios e violências de gênero no instituto nos últimos anos, propôs-se 99 

a criação de uma comissão para construção de um protocolo de equidade de gênero e diversidade no 100 

ILAESP. Até o momento demonstraram interesse em compor a comissão as professoras Élen Schneider, 101 

Maíra Bichir e Ana Carolina Delgado e a ideia é que docentes, discentes e TAES do instituto possam se 102 

somar a essa comissão. Como encaminhamento a docente Maíra se propôs a fazer uma chamada junto às/aos 103 

docentes, discentes e TAES, para, em seguida, conformar e oficializar a comissão em reunião do 104 

CONSUNIESP. O discente Johan manifestou interesse em participar da comissão. 105 

 106 
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2.5 Proposta de calendário acadêmico. Maíra informa que o tema será discutido em reunião aberta no 107 

CIIRI amanhã. O calendário será discutido e deliberado pela CONSUEN no dia 27/04, e seguidamente, pelo 108 

CONSUN. O prazo para envio de emendas segue aberto. Devido à limitação de horário deste 109 

CONSUNIESP, a discussão teve que ser interrompida. 110 

 111 

Sem mais para tratar, lavram esta ata a secretaria e a presidência do conselho. 112 

 

 

 

 

 

_____________________________                                          ____________________________ 

Carolina Lima Della Monica                                                      Johnny Octavio Obando Moran 

Assistente em Administração                                                     Presidente do Conselho 


