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Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA)

ATA N° 01/2019

REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da Reunião Ordinária da Coordenação do IMEA,

realizada no dia 08 de Julho de 2019, às 09h00, na sala

09 (liso térreo) do Edificio Lorivo, sede da reitoria da

UNILA (sala do IMEA).
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Ao oitavo dia do mês de julho de dois mil e dezenove, às nove horas da manhã, na sala do

Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA) da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana (UNILA), localizada no piso térreo do Edificio Dom Lorivo (sala 9, piso
térreo), no bairro Itaipu A, na cidade de Foz do Iguaçu, deu-se início à primeira reunião da nova

coordenação com a equipe de trabalho do Instituto Mercosul de Estudos Avançados da UNILA.

A reunião teve duas etapas sequenciais, que foram apresentadas pelo coordenador na abertura

da reunião: 1. Informes e 2. Análises de demandas, discussões e deliberações. 1. Informes:

1.1. A assistente em administração Jéssica Maiara de Souza Nogueira entregou ao novo

coordenador o token para aprovação de compras de passagens e liberação de diárias e explicou
o funcionamento do equipamento; 1.2. outro informe foi o relato do coordenador sobre a visita

a alguns institutos de pesquisa e estudos avançados na França, para conhecer suas pesquisas,
formas de financiamento e dificuldades de gestão, possibilidade ocorrida por conta de sua

viagem recente para realização de treinamento técnico e de pesquisa naquele país, 1.3 bem

como foi apresentada a possibilidade de candidatura do IMEA para participar da rede

constituída pelo Instituto das Américas localizado em Paris, França, com dossiê de candidatura

devendo ser enviado até dezembro de 2019. 2. Análises de demandas, discussões e

deliberações: 2.1. a equipe do IMEA solicitou que o coordenador agendasse uma visita do

novo reitor da UNILA ao IMEA, com objetivo de conhecer o Instituto e ouvir os servidores

sobre suas atividades, projetos e dificuldades do setor; 2.2. o coordenador do IMEA também

solicitou à equipe que refizesse a leitura do documento UNILA em Construção, para que

sejam relembrados os objetivos iniciais do Instituto Mercosul de Estudos Avançados e assim

buscássemos a efetiva realização dos mesmos; 2.3. foi solicitado também que sejam feitas atas

das reuniões do IMEA e publicadas na página do instituto no site da UNILA, bem como

divulgação da agenda do coordenador, para garantia de transparência e atendimento da

legislação vigente; 2.4 o servidor Pedro Louvam de Campos Oliveira solicitou ao coordenador

do IMEA o agendamento de uma reunião com os coordenadores de observatórios

vinculados ao instituto, e foi sugerido que se encontrasse uma data, possível a todos; 2.5.

depois, foi discutido sobre o atraso no pagamento de bolsas dos estudantes que participam dos

observatórios e do Núcleo de Cultura e sobre a melhor forma de resolução dos problemas
encontrados nos editais de seleção (como a ausência de solicitação para apresentação de

relatórios ou de prestação de contas), ficando deliberado pela equipe que seja feita uma

consulta à Procuradoria Federal junto a UNILA sobre a melhor forma de realizar a

retificação dos editais; 2.6. o coordenador também solicitou um inventário dos bens fisicos e

não fisicos do IMEA, com o acréscimo de fotos dos referidos bens e números de inventário,
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35 além de um levantamento dos atuais projetos em execução com aportes financeiros no

36 instituto, para subsidiar o preenchimento de formulário específico e envio do mesmo para

37 atualização do inventário do IMEA junto à Secretaria de Bens Patrimoniais da UNILA;
38 2.7 para finalizar, foi relembrado sobre o cumprimento das quarenta horas semanais de

39 trabalho presencias para realização das atribuições previstas em concurso, bem como foi

40 analisado como o trabalho se enquadraria no IMEA que possui diversas atividades fora de sua

41 sede, bem como 2.8 foi relembrado sobre o prazo dos selecionados no edital de acolhimento

42 para entrega do relatório final dos projetos, bem como a necessidade de verificação se este

43 edital atende a legislação vigente e precisaria de alguma retificação para não atrasar o

44 pagamento das bolsas. Eu, Jéssica Maiara de Souza Nogueira, lavrei a presente ata que após
45 lida e aprovada, será assinada por mim e pelos presentes.
46
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-

50 James Humberto Zomighani Júnior

51 Coordenador do IMEA
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56 Michele Daca -

57 Relações Públicas

deJo
60 Rafael Medeiros de Lemos

61 Assistente em Administração
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Secretária/Assistente em Administração
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Pedro Louvam de Campos Oliveira

Técnico em Assuntos Educacionais
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