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Memória de Reunião nº 01/2021
Tipo: Extraordinária por Webconferência

Data: 26 de fevereiro de 2021.
Duração:  16h34 até 17h39.

Membros participantes:
Márcio de Sousa Góes – presidente
Edna Possan (titular), docente representante da área das Engenharias;
Kelvinson Fernandes Viana (titular), docente representante da área das Ciências
Agrárias;
Jonny Ardila Ardila (suplente), docente representante da área de Ciências Exatas
e da Terra
Robson Zazula (titular), docente representante da área das Ciências da Saúde;
Valdilena Ramme (titular), docente representante da área de Letras, Linguística e
Artes;
César Augusto Espitia Pedreros (titular), representante dos discentes;
Jonatas  Filipe  Gerke  (titular),  representante  dos  Técnico-Administrativos  em
Educação.

Ouvintes:
Salete Marilda Gallas (PRPPG) para secretariar a reunião;

1. Expediente:
1.1.Justificativas de ausência dos membros;

2. Ordem do dia/Pauta:
2.1. Análise e deliberação sobre o IX Encontro Anual de Iniciação Científica e V
Encontro anual de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - EICTI
2020.  Trabalhos submetidos.  Referente a  “Carta aberta ao Comitê  Local  de
Iniciação Científica - CLIC referente a não aceitação de resumos ao EICTI
2020”.

Considerações Iniciais:

Em virtude das condições impostas pela pandemia  (Covid-19), a UNILA adotou
medidas de prevenção e proteção para evitar  o  contágio pelo vírus,  conforme
disposto na Portaria nº 46/2021/GR, publicada no Boletim de Serviço nº 13, de 19
de fevereiro de 2021, p. 2-3. Diante  disso, a reunião foi realizada por meio de
webconferência, pelo https://conferenciaweb.rnp.br/events/clic-unila.
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O Professor  Márcio  de  Sousa Góes,  presidente  do CLIC,  dá  início  a  reunião,
agradecendo  aos  membros  que  puderam  atender  à  convocação  de  reunião
extraordinária, considerando a urgência em deliberar sobre o assunto em pauta. 

1. Expediente:

1.1. Justificativas de ausência dos membros:
Houve justificativa de ausência do Prof.  Victor Arturo Martinez Leon (titular),  no
qual avisou que o seu suplente Prof. Jonny Ardila Ardila iria substituí-lo. 
Não participou da reunião: a Professora Maria Geusina da Silva (titular), docente
representante da área de Ciências Humanas.
 
2. Ordem do Dia e Encaminhamentos:

2.1. Análise e deliberação sobre o IX Encontro Anual de Iniciação Científica e
V Encontro anual de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação -
EICTI  2020.  Trabalhos  submetidos.  Referente  a  “Carta  aberta  ao  Comitê
Local de Iniciação Científica - CLIC referente a não aceitação de resumos ao
EICTI 2020”.

O Prof. Márcio abre a questão destacando que a reunião extraordinária originou-
se  a  partir  de  “Carta  aberta  ao  Comitê  Local  de  Iniciação  Científica  -  CLIC”
referente a não aceitação de resumos no IX Encontro Anual de Iniciação Científica
e V Encontro anual de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação -
EICTI  2020,  assinam a carta:  Ana Carolina Mayumi Ota  (2016101000008650),
Anderson  Lucas  Alievi  (2016101000002414),   Andres  Camilo  Acosta  Acevedo
(2018105000200407),  Dahiana  Belén  Velázquez  Barrera  (2017108000105941),
Daniele  da  Luz  Silva  (2016101000008374),  Eliane  Patrícia  de  Sousa  Alves
(2015201000201968),  Giulio  Mendes  Braatz  (2017101000010783),  Jessica
Rosmary  Romero  Machado  (2016108000115312),  Leticia  Asucena  Alcaraz
Garcete (2017108000110173) e Maiara Caroline Wachholz (2015101020001907).
Basicamente,  os  discentes  solicitam  a  possibilidade  de  abertura  de  prazo
extraordinário para a correção dos trabalhos e submissão para nova avaliação. 

Sobre este tema, o professor Márcio comenta que houve consulta,  via  correio
institucional (de acordo com o Art.  10., Regimento Interno de CLIC-UNILA), os
membros  posicionamento  sobre  a  carta  aberta.  Houve  manifestação  dos
seguintes membros: professoras Edna Possan e Valdilena Ramme, do professor
Kelvison Fernandes Viana,  do  TAE Jonatas  Filipe  Gerke e  do discente  César
Augusto  Espitia  Pedreros.  Havendo a  necessidade da convocação da  reunião
extraordinária para deliberação.

O  Prof.  Márcio  contextualizou  a  temática,  salientando  que  o  Regulamento  foi
aprovado  pelo  Comitê  em  novembro  de  2020.  Reforçou  que  no  EICTI  2019
basicamente,  salvo  casos  muito  específicos,  não  houve  impedimento  de
apresentação  do  trabalho  por  problemas  na  formatação.  A  não  apresentação
ocorreu para os casos enquadrados como "não favorável" [seja por terem muitas
páginas (caso com mais de 10 páginas),  incoerência de escrita e/ou conteúdo
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(com parecer de assessores ad hoc), resumos idênticos e autores diferentes, etc.].
Especificamente, os que tinham problemas na formatação não foram publicados
nos  Anais  de  Evento,  pois  o  regulamento  já  destacava  essa  impossibilidade.
Todas essas ações foram elogiadas pelo Comitê Externo do CNPq. Além disso, o
próprio  Comitê  Externo  reforçou  que  é  preciso  que  a  instituição  estabeleça
coerência no evento, referente a apresentações e os Anais do Evento. O Prof.
Márcio afirmou que a PRPPG, com seus Departamentos e Divisões não fazem
análise do que estabelece nos regulamentos, resoluções, editais, etc, mas segue
a  linha  estabelecida  por  tais  documentos.  Destacou,  também,  que  antes  da
comunicação  dos  trabalhos  aceitos e  não  aceitos foi  feito  uma  consulta  aos
membros do CLIC, via correio institucional (de acordo com o Art. 10., Regimento
Interno de CLIC-UNILA). Na ocasião houve manifestação da professora. Edna e
do  discente  César,  sem  posicionamento  dos  demais  membros.  Somente  o
discente César fez considerações a respeito, no sentido de que alguns trabalhos
deveriam  ser  aceitos.  Após  tais  esclarecimentos,  a  professora  Edna  Possan
elogiou o trabalho da Divisão de Iniciação Científica (DIC/PRPPG), pela análise
minuciosa  dos  trabalhos  submetidos.  Porém,  via  como  factível  que  fossem
revistos tais resumos submetidos, uma vez há tem-se ~70% dos trabalhos que
não atenderam a formatação exigida, estabelecida no regulamento do EICTI 2020,
cálculo feito pela própria docente. O membro César Augusto Espitia Pedreros,
representante dos discentes, pede a palavra, pontua que o regulamento para a
apresentação dos trabalhos foi rígido e que deveria ser revisto pelo CLIC para os
próximos eventos, e está de acordo em conceder um novo prazo, apoiando os
estudantes que enviaram a carta aberta, concedendo um período extraordinário
para  a  correção  dos  trabalhos  rejeitados.  Ressaltou  que  os  discentes  ficaram
esperando que no dia  05/02 houvesse a divulgação,  conforme Sigaa.  O Prof.
Márcio destacou que o que consta no Regulamento que seria divulgado a partir do
dia 05/02. Professor Kelvinson se posiciona, via chat, que conforme o e-mail de
resposta  que  enviou  aos  membros  do  CLIC,  sobre  a  carta  aberta,  propôs  a
abertura  de  um  prazo  curto  para  que  os  alunos  façam  as  correções  de
formatação. A professora Valdilena Ramme, também, defendeu a abertura de um
prazo para os discentes poderem corrigir os trabalhos e submeterem novamente,
contudo, ressaltou que no último EICTI 2019, o comitê externo de avaliação do
programa de IC, achou positiva a forma de avaliação dos resumos, que deve ser
de  forma  criteriosa.  Prof.  Márcio  destaca  que,  dentre  todos  os  trabalhos  não
aceitos, constatou-se que alguns orientadores e discentes que cometeram erros
em seus trabalhos submetidos ao EICTI 2019, cometeram os mesmos erros na
apresentação para o EICTI 2020, e este último, está com o cronograma paralisado
aguardando  a  deliberação  do  CLIC,  sobre  a  carta  aberta  dos  discentes,  da
solicitação  de  abertura  de  prazo.  Após  novos  esclarecimentos,  abriu-se  para
votação dos membros do CLIC sobre a possibilidade de revisão e apresentação
de novo cronograma. Professor Márcio abriu enquete para votação: foram 5 votos
favoráveis e 2 contrários para ressubmissão dos trabalhos para nova avaliação,
conforme  regulamento.  O  Prof.  Márcio  destacou  que  a  DIC/PRPPG  não  tem
condições de  fazer  essa  nova  avaliação,  pois  há  problemas de  pessoal  e  ao
mesmo  tempo  já  há  conferência  pela  equipe  das  inscrições  para  o  EDITAL

Avenida Sílvio Américo Sasdelli, 1842 - Vila A | Edifício Comercial Lorivo
CEP: 85866-000 | Caixa Postal 2044 - Foz do Iguaçu - Paraná



Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG)

N°3/2021 - PRPPG - Processo seletivo de submissão de propostas de iniciação a
pesquisa - PIBIC/PIBIT/PIVICTI 2021/2022. O Prof. Márcio alerta também que os
prazos são bastante curtos para a organização do evento, que há problemas de
falta de representação e avaliadores em algumas áreas. Em especial,  aquelas
sem  representação  no  CLIC.  Assim,  após  aviso  deliberou-se  que  as  novas
ressubmissões serão avaliadas, conforme regulamento, pelos membros do CLIC
de acordo com os seguinte cronograma. 

- divulgação dia 01/03 aos autores, via e-mail;

- prazo para ressubmissão dos resumos até 03/03, às 11h59AM;

- prazo para a avaliação pelos membros do CLIC até o dia 08/03, as 11h59AM;

A divulgação  dos  resultados  dos  trabalhos  avaliados,  ficou  para  a  Divisão  de
Iniciação Científica, da PRPPG, definir a melhor data para divulgar. A professora
Edna sugeriu de fazer um check list para que os membros do CLIC avaliem com
os mesmos critérios os trabalhos que serão ressubmetidos. 

3. Outros: Informes

Abriu a palavra para outras sugestões. Não houve manifestações.

Nada mais havendo a ser discutido, deu-se por encerrada a reunião e eu, Salete
Marilda Gallas, lavrei esta memória que, uma vez aprovada, segue assinada por
mim e pelo Presidente do CLIC.
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