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O Começo

A experiência UNILA me proporcionou iniciar a principal etapa de minha

vida profissional, em uma instituição igualmente nova. Quando 

ingressei na UNILA, a equipe técnica de infraestrutura era composta 4 

pessoas: Cleofas Berwanger (engenheiro civil), Hamilton Júnior 

(engenheiro eletricista), Patrick Wietholter (engenheiro de segurança 

no trabalho) e eu (arquiteta e urbanista). Todos nós éramos recém-

formados. Nosso setor estava vinculado à Pró-Reitoria de 

Administração, que era então dirigida pelo Paulino Motter. E havia 

também o engenheiro Ademar Fiorini, assessor da Reitoria, nosso 

eterno mestre!

Logo que nós ingressamos na UNILA, tivemos a missão de licitar e 

acompanhar a execução da obra do Campus Oscar Niemeyer. Sem 

dúvida, foi o trabalho mais desafiador de nossas vidas!

O Paulino e o Fiorini foram duas figuras fundamentais na viabilização



do Campus Oscar Niemeyer. Eles atuaram em conjunto com 

excelentes profissionais da UFRGS: os engenheiros Luiz Bortolini e 

Hiram Oliva e o arquiteto Cyrillo Crestani. Outra figura muito importante

foi o professor. Gláucio Roloff, que mais tarde foi chefe de nosso setor. 

Todas estas pessoas trabalharam muito, muito mesmo, para realizar a 

licitação do Campus e acompanhar esta obra monumental.

Desde 2010, muita coisa aconteceu. E a única certeza é que ainda 

teremos muitos outros desafios pela frente.

Em resumo, o que posso dizer é que, assim como a UNILA está em 

expansão, hoje a Secretaria de Implantação do Campus é composta 

por um número maior de servidores, competentes e comprometidos 

com a missão da Universidade. A gente aprende muito, todos os dias, 

em cada desafio que surge. É muito gratificante trabalhar em uma 

equipe multidisciplinar e colaborativa, que resolve os desafios do dia-a-

dia com muito trabalho e bom-humor!

Conquistas e destaques 



Acredito que uma das principais conquistas da UNILA foi manter sua 

vocação internacional, com a entrada contínua de estudantes de 

países da América Latina e Caribe, além de estudantes de outros 

países. Este fato pressupõe a manutenção de uma diretriz original da 

fundação da UNILA, além de uma força-tarefa imensurável de todos os 

setores da Universidade.

Outra conquista importante foi a abertura de novos cursos de 

graduação e pós-graduação. Na graduação, destaco a importância do 

curso de Medicina e sua fundamental atuação neste momento crítico 

da Covid-19. 

Na pós-graduação, a abertura de novos programas de mestrado e 

doutorado ampliou significativamente as opções de estudo continuado, 

no contexto local e regional.

Também considero que a UNILA tem se inserido gradativamente na 

comunidade iguaçuense, de forma mais proveitosa e efetiva. A 

diversidade e abundância das ações de extensão são um exemplo do 

papel da Universidade, em sua atuação conjunta com a população. 

Com isso, a UNILA vai abraçando Foz do Iguaçu, e vice-versa.



Expectativas 

Desejo que a UNILA consolide sua infraestrutura nos próximos anos, 

de modo a disponibilizar espaços de qualidade para o desenvolvimento

da instituição como um todo. 

Que a UNILA aperfeiçoe seu planejamento e o trabalho coletivo dos 

setores, para que juntos possamos construir um Campus próprio, 

equipado com tudo aquilo que uma Universidade Federal deve ter. E 

que este espaço sirva de palco para a realização de muitas outras 

conquistas, da comunidade acadêmica como um todo.


