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REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da Reunião Ordinária da Coordenação do IMEA,
realizada no dia 15 de Julho de 2019, às 09h00, na sala

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

IJNILA (sala do IMEA).
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Ao décimo quinto 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 (IJNILA) - 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 reunião entre o

coordenador e sua equipe de trabalho no Instituto Mercosul de Estudos Avançados da UNILA

(IMEA/UNILA). A reunião teve as seguintes 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. 0 coordenador James Humberto Zomighani Júnior comunicou

à equipe sobre a criação na estrutura da Reitoria da UNILA do Comitê de Governança, Controle

e Gestão de Riscos, como cumprimento de legislação federal vigente, formado pelos membros
da Reitoria juntamente com os Diretores dos Institutos Latino-Americanos. O Comitê fará unia

reunião mensal, normalmente às terças-feiras pela manhã, com o objetivo de analisar o

funcionamento da universidade, monitorando possíveis riscos e propondo, quando for o caso,

correções e/ou melhorias de funções na totalidade da universidade, bem como buscará

contribuir para que haja maior integração e melhor comunicação entre os diferentes setores que

constituem a UNILA; 1.2. 0 professor James também informou aos demais servidores sobre a

transferência da responsabilidade de gestão e funcionamento do NESU (Núcleo de Estudos

Sobre a LJNILA) para a Pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação (PRPPG) e para a recém

criada Coordenadoria de Administração da Reitoria (CAR). Também foi informado sobre o

acordo com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE), para que o Programa de

Acolhimento aos Estudantes ficasse sob responsabilidade daquela Pró-Reitoria. Outro

encaminhamento foi a criação de um grupo de trabalho para analisar a implantação permanente
na estrutura da Universidade das condições para garantia da realização de ações culturais,
muitas realizadas atualmente no IMEA, dentre elas, a constituição de uma equipe com quadro
fixo e maior estrutura, agregando melhores e mais adequadas condições de trabalho para a

organização do Festival de Cultura da UNILA (evento anual), bem como para garantia e

continuidade do funcionamento do Núcleo de Integração e Cultura da UNILA (NICtJLT), que

também será transferido para a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX); 1.3. A equipe também foi

informada pelo coordenador sobre o Decreto Federal número 9,759 de 11 de abril de 2019 que

extingue os comitês, grupos de trabalho e outros colegiados não previstos nos Estatutos e

Regimentos das instituições federais, bem como comentou sobre os procedimentos para

reativação desses grupos, caso seja necessário, com justificativa de motivos diante do Artigo
sexto daquele mesmo Decreto Federal; 1.4. Outro informe foi sobre a chamada para

conhecimento das pesquisas em desenvolvimento na LTNJLA sobre os modos de representação
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35 do Planeta Terra pelos povos tradicionais, autóctones, da Latino-América. Com temática

36 complexa, interdisciplinar e bastante atual, essa chamada poderá resultar em parceria entre o

37 IMEA e a SECOM (Secretaria de Comunicação da IJNILA) para divulgação tanto das

38 chamadas, quanto na produção de material audiovisual para divulgação dos resultados dessas

39 pesquisas, conforme já ficou acertado em reunião realizada com a SECOM na data de

40 15/07/2019; 1.5. Para finalizar, o coordenador falou sobre a visita do pró-reitor de

41 planejamento, orçamento e finanças (PROPLAN/UNILA) à Brasília, no dia dezessete de julho,
42 para conhecer a proposta do Governo Federal de um novo projeto para as universidades federais

43 (chamado FUTURE-SE), em reunião conjunta com o Secretário de Ensino Superior do MEC. 2

44 Análises de demandas, discussões e deliberações: 2.1. 0 coordenador solicitou à assistente

45 em administração, Jéssica Maiara de Souza Nogueira o envio digital ou impresso das portarias
46 publicadas pelas gestões anteriores; 2.2. 0 professor James também solicitou ao assistente em

47 administração Rafael Lemos que encerrasse o inventário de patrimônio do IMEA na próxima
48 terça-feira, dia dezesseis de julho, bem como sugeriu que a relações públicas Michele Dacas

49 continuasse a pesquisa sobre os contatos (diretores ou presidentes) dos Institutos de Estudos

50 Avançados Latino-Americanos, com registro dos dados dos seus dirigentes, bem como

51 aproveitasse para realizar um monitoramento e listasse os projetos de Arte e Cultura

52 desenvolvidos nos Institutos de altos estudos latino-americanos para análise de futuras

53 (possíveis) parcerias; 2.3. No ponto seguinte da pauta da reunião, foi apresentado à equipe
54 como está sendo feita a reorganização e o funcionamento do IMEA na nova gestão 2019-23,
55 tendo essa reorganização se sustentado em três pilares principais, de áreas que já existem no

56 IMEA: Area de Pesquisas Avançadas; Area de Eventos Acadêmicos sobre temas

57 relacionados às pesquisas e estudos avançados e, por fim, Area de Difusão das Pesquisas e

58 Atividades do IMEA (através da Revista do IMEA, do site, difusão via redes sociais, SECOM

59 e mídia tradicional); 2.4. A solicitação seguinte, foi pedido à servidora Jéssica que agendasse
60 uma reunião com a professora dra. Silvia Zimmermann (Coordenadora do Observatório de

61 Agriculturas Familiares da América Latina - AFLA), no dia dezessete de julho (quarta-feira), às

62 oito horas da manhã, para atender demanda da própria Professora que havia solicitado reunião

63 com o novo coordenador do IMEA; 2.5. Por fim, como último ponto da pauta, foi agendada
64 com a equipe uma reunião no dia dezenove de julho, às quatorze horas, para tratar de detalhes

65 sobre o funcionamento do Núcleo de Integração e Cultura - NICULT, na UNILA. Eu, Jéssica

66 Maiara de Souza Nogueira, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por

67 mim e pelos presentes.
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