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REGISTRO DA 1ª REUNIÃO ABERTA DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO 

DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA. 

DATA: 13/08/2020 (treze de agosto de 2020) – 09h – via conferência web 

 

Em reunião aberta convocada pela Direção do ILAESP, nas qual estiveram presentes os 

discentes Ana Luísa Morais Ventura, Ana Raquel, Andres Steven Amaya Sanchez, Giovani 

Köerich, Hander Andrés Henao, Jose Carlos Martinez Onate, Leonardo Alves da Silva, 

Luiza Nicole, Mónica Beatriz Sosa, Rodrigo Castello, Romina Romero Nunez, Talita de 

Melo Lira, Tatiana Paez, Wesley Gabriel Locatelli Machado, William Andres Cardenas; os 

TAES Carolina Lima Della Monica, Romulo Bassi Piconi, Yasminn Abbas; e os docentes 

Amilton José Moretto; Cristiane Sander; Elmides Maria Araldi; Fernando Correa Prado; 

Flavio Alfredo Gaitan; Johnny Octavio Obando Moran Juliana Domingues, Lucas Ribeiro 

Mesquita, Luciano Wexell Severo, Lígia Maria Heinzmann, Maíra Machado Bichir, 

Mamadou Alpha Diallo, Marcela Nogueira Ferrario, Marcelino Teixeira Lisboa; Paula 

Daniela Fernandez, Ramon Blanco, Régis da Cunha Belem, Rogerio Gimenes Giugliano, 

Valdemar Joao Wesz Junior, Victoria Ines Darling, debateram a proposta de Resolução  de 

Ensino Remoto Emergencial. Primeiramente foi apresentado trabalho da CAPAacad, suas 

discussões e a minuta que regulamenta o Ensino Remoto e a Proposta de Calendário 

Acadêmico para o Período Emergencial.  

Diante disso, foram manifestadas as seguintes preocupações em relação a 

operacionalização do Ensino Remoto Emergencial regulamentado pela minuta apresentada:   

 

● Preocupação quanto à precarização do trabalho docente; 

● Preocupação quanto à precarização da qualidade do ensino; 

● Considerar as vulnerabilidades da UNILA e os impactos que a implementação do 

ER poderia ocasionar (ataques políticos, estrutura física da universidade); 

● Considerar a implementação do ER frente a conjuntura política do país e constantes 

ataques à educação pública e aos servidores públicos; 

● Como avaliar os efeitos do ensino remoto sem a existência de referências ou 

precedentes?  

● Devem ser pensadas formas de garantir a qualidade da educação no meio digital, 

considerando que o ensino EAD é mais acertado nos conteúdos teóricos. Como será 
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tratada a formação universitária para além do conteúdo no meio digital? Como a 

formação humana, cultural, política, científica, tecnológica? 

● Como tratar as questões pedagógicas do ensino no meio digital para além do saber 

usar a ferramenta? (capacitações de professores em metodologias ativas no meio 

digital, como debates, seminários, gerar interação, conseguir fazer o aluno dialogar 

com outras realidades e garantir que o aluno possa se apropriar do conhecimento 

pelo meio digital); 

● Falta de tempo para um debate qualitativo da minuta, a proposta foi feita dia 03/08 e 

é submetida a aprovação com pouca discussão;  

● Resultado da pesquisa com docentes e discentes pouco explorados e debatidos; 

● Preocupação em não “engessar” a minuta, de forma a mantê-la flexível para a 

experiência do ER, avaliação dos resultados, dificuldades e rediscussão; 

● Clarificar os critérios para a pontuação para a progressão docente (CPPD). Não 

prejudicar quem não aderir e quem aderir deve ser considerado de alguma maneira 

em sua progressão funcional; 

● Sugestão que a minuta estabeleça as ofertas na modalidade de ER apenas para 

atividades complementares, com exceção de oferta de componentes obrigatórios 

apenas alunos formandos; 

● Contemplar claramente na minuta a solução para o problema dos alunos formandos 

para poderem concluir o curso em 2020; 

● Considerar a permanência dos estudantes durante o período Especial Emergencial: 

os auxílios estudantis serão mantidos? Como garantida a permanência e evitada a 

evasão? 

● Garantir a autonomia dos colegiados de cursos quanto a oferta de componentes na 

modalidade remota, bem como, a participação de professores e discentes na 

negociação das ofertas;  

● Como garantir o acesso à tecnologia para todos os docentes e discentes, de forma 

que todos que queiram ter aulas remotas tenham essa possibilidade? Como não 

excluir nem prejudicar estudantes sem as condições de participar do ensino remoto? 

Haverá esse apoio tecnológico especialmente aos estudantes? 

● Falta de discussões sobre como será o retorno às aulas regulares: haverá ingresso de 

novos estudantes em 2021? Como será recuperado o calendário 2020? 

● No contexto de cursos com déficit de professores, como poderão garantir a reoferta 

de disciplinas para os alunos que não puderam participar do ER? 
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● Garantir que o caráter da minuta não dê margem para substituir o ensino presencial 

pelo ensino remoto; 

● Como garantir o ER com as características e peculiaridades dos cursos do ILAESP? 

(adaptar disciplinas em módulos menores, validá-las como atividades não-

curriculares ou não-obrigatórias?). 

 

Cabe ressaltar que as questões levantadas não representam a opinião consensual do Instituto 

e há a concordância pela continuidade dos debates a fim de amadurecer o conhecimento 

desta comunidade acadêmica.  

Como encaminhamento se acordou que o ILAESP formulará um manifesto para envio das 

principais inquietações a respeito do ensino remoto para os órgãos responsáveis na UNILA. 

 

Sem mais, lavram este registro a secretaria e a presidência do conselho. 

 

 

 

 

_____________________________                                 ____________________________ 

Carolina Lima Della Monica                                                  Johnny Octavio Obando Moran 

Assistente em Administração                                                       Presidente do Conselho 


