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REGISTRO DA 2ª REUNIÃO ABERTA DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO 1 

DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA. 2 

 3 

DATA: 10/09/2020 (dez de setembro de 2020) – 09h – via conferência web 4 

Presentes: discentes Andrés Amaya, Anna Paula Pinheiro dos Santos, Elisane Ramirez, 5 

Nicoly Reis, Jhonatan Paredes, Johan S. Romero Violeth, Luiza Angelo, Rodrigo Castello; 6 

os TAES Andrezza Araújo Ribeiro, Carolina Lima Della Monica, Monica Canziani; e os 7 

docentes Amilton José Moretto; Cristiane Sander, Johnny Octavio Obando Moran, Juliana 8 

Domingues, Lucas Ribeiro Mesquita, Maíra Machado Bichir, Mamadou Alpha Diallo, 9 

Marcela Nogueira Ferrario, Maria Geusina Da Silva, Ramon Blanco, Régis da Cunha 10 

Belem, Valdemar Joao Wesz Junior. 11 

 12 

Pauta única: Ensino Remoto Emergencial 13 

 14 

A direção do ILAESP convoca toda a comunidade para continuidade da discussão sobre o 15 

Ensino Remoto Emergencial, que no âmbito da UNILA está sendo proposto pela 16 

CAPAacad,  cujos representantes do ILAESP são o Prof. Régis da Cunha Belem (titular) e 17 

Mamadou Alpha Diallo (suplente). Em adicional faz parte do ILAESP o Prof. Lucas 18 

Ribeiro Mesquita que participa da CAPAacad como representante dos coordenadores dos 19 

programas de pós-graduação. 20 

São apresentadas as discussões da CAPAacad e os representantes destacam a importância 21 

do instituto construir pautas que possam ser levadas para a comissão. 22 

A Profa. Juliana Domingues aponta questões do curso de Serviço Social sobre qual a 23 

autonomia do colegiado de curso para, por exemplo, alterar o TCC por artigo 24 

excepcionalmente para os formandos do Período Emergencial? e segunda dúvida sobre a 25 

equivalência de carga horária das atividades do ERE e das disciplinas regulares do curso. 26 

A discente formanda de DRUSA, Elisane Ramirez, questiona como a UNILA vai incluir os 27 

alunos que não tem recursos tecnológicos, como celular, computador ou notebook para 28 

acessar as aulas ofertadas no ERE. Pergunta ainda se poderão usar os computadores da 29 

biblioteca para acessar as aulas e fazer o TCC. Prof. Valdemar cita a Resolução da 30 

CONSUEN “Discentes e Docentes que estiverem com dificuldade de acesso à internet para 31 

consultar ou realizar atividades do Período Emergencial Especial poderão contar com apoio 32 
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presencial, condicionado a autorização e protocolos elaborados pela Gestão da Unila". No 33 

entanto, os representantes da CAPAacad esclarecem que não entrou em pauta ainda uma 34 

data para que esse acesso ocorra. 35 

A Profa.Maíra sugere que o material dos cursos de formação docente fiquem disponíveis 36 

também para quem não está inscrito ou ainda que esses cursos sigam abertos para novas 37 

inscrições. Sobre o assunto, o prof. Régis propõe também que os professores recebam a 38 

formação contínua, como uma prática permanente na UNILA, não se limitando ao período 39 

emergencial.  40 

A discente Anna Paula, de ciências econômicas, fala sobre a preocupação em relação a 41 

precarização do ensino e queda da qualidade, devido a fala da professora Juliana sobre 42 

fazer artigo invés de TCC. Salienta também a importância da formação dos alunos e 43 

professores em relação a essas plataformas digitais, a dificuldade com os computadores 44 

pessoais e qualidade de acesso a internet para conseguir fazer as atividades do ERE. Sobre 45 

o assunto, a Profa. Juliana esclarece que o objetivo da substituição de TCC por artigo é 46 

fornecer uma alternativa aos alunos que desejam se formar e que é uma condição exclusiva 47 

para o momento da pandemia, ressaltando que a resolução coloca que a adesão não é 48 

obrigatória. 49 

O Prof. Lucas, dificuldade do entendimento do que deve passar ou não pela CAPAacad, 50 

edital da PRAE para “auxílio chip” não passou, da monitoria não passou, logo a comissão 51 

não pôde apresentar sugestões nesses editais, pois eles vem formatados das reitorias. 52 

A Profa. Maíra compartilha a percepção do colegiado de CPS sobre os curtos prazos para 53 

operacionalizar o ERE. Sobre isso, o Prof. Regis diz que a UNILA tem buscado referências 54 

em outras universidades para a abertura de editais por ciclos de forma a rápida execução 55 

das atividades, abrindo e fechando sucessivos editais. Acredita que é uma estratégia para 56 

agilizar o processo e permitir que quem perdeu o edital possa se inscrever no seguinte. 57 

O Prof. Lucas fala sobre a preocupação do ingresso de 2021, que é necessário iniciarmos 58 

essa discussão no âmbito do ILAESP pensar em cenários do impacto disso dentro dos 59 

institutos para começar a se organizar e mensurar as necessidades. Cursos precisam 60 

mensurar o impacto do ensino remoto. Isso posto, se discutiu na reunião sobre a pressão 61 

externa para o retorno das atividades presenciais, sobre os protocolos de gerenciamento de 62 

riscos que estão sendo produzidos pela universidade e a expectativa que a portaria do MEC 63 

sobre o ERE não será renovada, logo haverá pressão para o retorno das atividades em 64 

março de 2021, ocasião em que se acredita que ainda não teremos uma vacina que garanta o 65 

retorno seguro das atividades. É consensual que o ILAESP precisa se posicionar sobre o 66 
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tema e concordam que não é seguro o retorno sem a vacina e deve-se provocar essa 67 

discussão na CAPAacad. 68 

 69 

Logo, a demanda a ser levada para a CAPAacad fica organizada da seguinte maneira: 70 

 71 

1. Formação docente continuada 72 

2. Liberar colegiados para decisões no Período Emergencial (necessidade de clareza na 73 

instrução normativa) 74 

3. Esclarecimento sobre as equivalências com relação à carga horária (necessidade de 75 

clareza na instrução normativa) 76 

4. Inclusão de estudantes sem equipamentos tecnológicos para acesso ao ERE 77 

5. Cenários para o ingresso de discentes em 2021 78 

6. Posicionamento do ILAESP: Retorno Presencial somente com vacina 79 

 80 

 81 

Sem mais, lavram este registro a secretária e a presidência do conselho. 82 
 83 
 84 

 85 
 86 

 87 
_____________________________                                 ____________________________ 88 

Carolina Lima Della Monica                                                  Johnny Octavio Obando Moran 89 
Assistente em Administração                                                       Presidente do Conselho 90 


