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MINUTA DA ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO 1 

LATINO-AMERICANO DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA. 2 

DATA: 01/10/2020 (de 2020) – 9h – via conferência web 3 

PRESENTES: Johnny Octavio Obando Moran – Presidente do Conselho; Luciano Wexel Severo –4 

Vice-diretor; Maíra Machado Bichir – CIIRI; Amilton José Moretto – CIES; Claudia Lucia 5 

Bisaggio Soares – CA Ensino Pós-graduação; Régis da Cunha Belem – CA Ensino Graduação; 6 

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

Nogueira Ferrario, Victoria Inês Darling; Representantes Técnico-administrativos: Nardelli 8 

Anastácio De Andrade, Romulo Bassi Piconi. Representantes Discentes: Eliana de Freitas, Johan S. 9 

Romero Violeth. 10 

AUSÊNCIAS: Henrique Coelho Kawamura– CA Extensão. 11 

PAUTA 12 

1. Expediente: 13 

 14 

1.1. Justificativas de ausências dos conselheiros – Presidência; 15 

1.2. Aprovação da ata da 14ª Reunião Ordinária; 16 

1.3. Informes. 17 

 18 

2. Ordem do Dia: 19 

 20 

2.1 Processo 23422.010624/2020-14: servidora docente Marcela Nogueira Ferrario solicita afastamento total 21 

para cumprimento de programa de pós-doutorado na UFRJ pelo período de 01/04/2021 a 01/04/2022. 22 

Relatora Juliana Domingues; 23 

2.2 Ocupação do espaço físico do ILAESP: PTI, JU, Novo campus. Participação do vice-Reitor Prof. Luis 24 

Evélio e do secretario da reitoria, Geraldino Bartozek. 25 

 26 

 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 – Presidência; 33 

1.2 Aprovação da ata da 14ª Reunião Ordinária: aprovada por unanimidade. 34 

1.3 Informes. 35 

1.3.1 A profa. Maíra informa sobre a primeira reunião da comissão de ações afirmativas, 36 

onde discutiram sobre a metodologia de trabalho que seguirão para desenvolver as ações e 37 

também definiram um calendário de reuniões quinzenais. Como primeiro passo os membros 38 

vão fazer uma apresentação sobre o que já foi implementado de ações afirmativas na UNILA 39 

e o que há de acúmulo ao longo destes 10 anos. Logo, pretendem compartilhar as 40 

experiências de cada eixo de ação - gênero, raça/etnia, refugiados, indígenas, pessoas com 41 

deficiência, renda - analisando o que já foi formulado e identificando onde deverão avançar 42 

para a institucionalização da política de ações afirmativas da Unila. 43 

 44 

2. Ordem do dia: 45 

 46 

2.1 Processo 23422.010624/2020-14: servidora docente Marcela Nogueira Ferrario solicita 47 

afastamento total para cumprimento de programa de pós-doutorado na UFRJ pelo período de 48 

01/04/2021 a 01/04/2022. Relatora Juliana Domingues apresentou parecer favorável. O 49 

CONSUNI reconhece o mérito do afastamento e da instituição onde será realizado e aprova por 50 

unanimidade. 51 

 52 

2.2 Ocupação do espaço físico do ILAESP: PTI, JU, Novo campus. Participação do vice-53 

Reitor Prof. Luis Evélio e do secretario da reitoria, Geraldino Bartozek. Prof. Otávio fez a 54 

abertura e passou a palavra para o Prof Luis Evélio que fez a seguinte apresentação: 55 

1. Em janeiro de 2020 se iniciaram as discussões internas na reitoria para definir qual ou 56 

quais unidades acadêmicas iriam para os novos prédios no Campus integração. A 57 

principal preocupação no momento era que a equipe da SECIC tivesse tempo suficiente 58 

para realizar o projeto e a aprovação do prédio de aulas práticas em nível de 59 

detalhamento adequado para a licitação, que devia demorar cerca de seis meses, 60 

cumprindo o prazo suficiente para realizar a licitação ainda em 2020 do segundo prédio 61 

aprovado pelo CONSUN. 62 

2. Esta ação implicava definir qual instituto iria para o prédio de aulas teóricas, que 63 

iniciava a construção em 2020, e consequentemente qual o uso dos laboratórios de aulas 64 
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práticas, nesse sentido, a gestão fez uma análise inicial com 5 indicadores com o objetivo 65 

de analisar o efeito das principais variáveis envolvidas na toma de decisão de ocupação 66 

dos edifícios de aulas práticas e aulas teóricas do campus integração a partir do ano 2022. 67 

 68 

3. Estabeleceu-se então uma metodologia para determinar qual seria a combinação de 69 

ocupação de espaços mais adequada do ponto de vista técnico, econômico e operacional 70 

para toda a universidade. Optou-se por definir como unidade de remoção os institutos 71 

entendendo estes como as maiores unidades acadêmicas definidas na estrutura 72 

organizacional. 73 

4. Foram identificadas cinco combinações possíveis entre os institutos para a ocupação 74 

dos dois prédios, sendo que duas propõem a remoção de dois institutos completamente 75 

(ILAACH sem o curso de música, e ILATIT), uma propõe o uso compartilhado de um 76 

instituto (ILAESP) e parte do outro (ILAACH aulas práticas sem o curso de música), e 77 

duas propõem alocar os dois setores totais do ILACVN (ILACVN PTI, e ILACVN JU). 78 

5. As combinações analisadas foram: Proposta 1. ILAACH para o prédio de aulas teórico e 79 

para o prédio de aulas práticas; Proposta 2. ILAESP para o prédio de aulas teórico e 80 

ILAACH para o prédio de aulas práticas; Proposta 3. ILACVN do JU para o prédio de 81 

aulas teórico e para o prédio de aulas prática; Proposta 4. ILACVN do PTI para o prédio 82 

de aulas teórico e para o prédio de aulas práticas; Proposta 5. ILATIT para o prédio de 83 

aulas teórico e para o prédio de aulas práticas. 84 

6. Estas combinações foram avaliadas a partir de cinco indicadores, tendo como premissa 85 

a busca do cenário mais conveniente, do ponto de vista técnico, econômico e operacional, 86 

às atividades acadêmicas da universidade como um todo. 87 

7. Os indicadores utilizados para avaliar as combinatórias propostas foram i) Técnica: diz 88 

respeito ao prédio comportar o Instituto, baseado no uso de salas de aula e metros 89 

quadrados de laboratório, nos prédios de salas de aulas teóricas e práticas; 2. Financeira: 90 

diz respeito ao custo da elaboração dos laboratórios de aulas práticas e a complexidade do 91 

laboratório; 3. Logística: diz respeito a necessidade de prever logística de transporte entre 92 

as Unidades da UNILA; 4. Temporal: diz respeito ao prazo de construção dos laboratórios 93 

de aula práticas por conta da complexidade dos laboratórios; 5. Oportunidade: diz 94 

respeito a oportunidade de manter um ou outro Instituto dentro do PTI por conta da 95 

manifesta orientação estratégica da FPTI em manter um ecossistema de cunho tecnológico. 96 

8. A análise inicial apontou como mais conveniente executar a proposta 1. ILAACH para o 97 

prédio de aulas teórico e para o prédio de aulas práticas. 98 
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9. Esta proposta foi apresentada em reunião de Conselho de Diretores 21 de fevereiro de 99 

2020, onde os diretores solicitaram um prazo para discutir com seus pares. A reitoria se 100 

disponibilizou a realizar reuniões com cada um dos institutos a fim de avaliar cada um dos 101 

indicadores e possibilidade e, principalmente, aferir as informações em relação a salas de 102 

aula e metros quadrados de laboratório. 103 

10. Foram feitas reuniões com pauta “Análise de áreas de sala de aula e laboratórios para 104 

proposta de ocupação do prédio do campus integração” às 14h de 28 de fevereiro com 105 

ILATIT, às 16h de 28 de fevereiro com ILACVN, às 10h de 2 de marco com ILAESP, às 106 

11h30 de 2 de marco com ILAACH. 107 

11. Nas reuniões foi possível definir a concordância do ILATIT e ILACVN em aplicar a 108 

proposta 1. ILAACH para o prédio de aulas teórico e para o prédio de aulas práticas, mas 109 

não foi possível uma definição por parte do ILAESP e do ILAACH. 110 

12. Entendia-se como fundamental a definição e aceite do ILAACH, pois do trabalho 111 

conjunto de servidores do ILAACH e SECIC dependia o desenvolvimento do projeto do 112 

prédio de sala de aula práticas. Ainda em 13 de março de 2020 e a convite do professor 113 

Gerson a equipe participou de uma reunião conjunta com o ILAACH e o ILAESP para 114 

debaterem as possibilidades de ocupação do novo campus e do JU. 115 

13. No mês de março se deu a suspenção de atividades presenciais por conta da pandemia 116 

o que aparente foi o principal problema para um retorno positivo por parte do ILAACH e 117 

do ILAESP. 118 

O Prof Luis Evélio expôs ainda que o projeto sofreu modificações e o prédio do campus será inteiro 119 

para aulas, não comportando mais os laboratórios como previam anteriormente. 120 

Diante do exposto, os professores presentes se manifestaram quanto às necessidades de espaços do 121 

ILAESP, sobre as demandas para o ILAESP atingir excelência no desenvolvimento das suas 122 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Das características dos cursos do instituto, os quais não 123 

necessitam de grandes investimentos em infraestrutura, mas sim a importância do amplo acesso à 124 

comunidade, condições que facilitem a comunicação física e digital, espaços para debates e eventos, 125 

salas de estudos, espaços para os grupos de pesquisa, projetos e programas de extensão, para que 126 

realizem suas atividades, biblioteca, entre outros. 127 

Findada a participação da reitoria, os conselheiros definiram continuar o debate sobre a ocupação 128 

do novo campus em reunião aberta do ILAESP no dia 22/10/2020, às 9h.  129 

 130 
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Sem mais para tratar, lavram esta ata a secretaria e a presidência do conselho. 131 

 

 

 

_____________________________                                           ____________________________ 

Carolina Lima Della Monica                                                        Johnny Octavio Obando Moran 

Assistente em Administração                                                       Presidente do Conselho 


