
 
 

Ministério da Educação  

Universidade Federal da Integração Latino-Americana  

Instituto Mercosul de Estudos Avançados – IMEA 

ATA N° 03/2020 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 
Ata da Reunião extraordinária entre a 
equipe do IMEA e os Coordenadores 
dos Projetos de Pesquisa e Eventos 
aprovados no processo seletivo dos 
editais IMEA 08 e 09/2020, realizada 
no dia 15 de dezembro de 2020, às 
dezesseis horas pelo Google Meet: 

http://meet.google.com/uxz-ccgx-

anc. 

   

 

1 

 

Ao décimo quinto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis 1 

horas em sala virtual no Google Meet, no endereço http://meet.google.com/uxz-ccgx-2 

anc, realizou-se a reunião extraordinária entre a equipe do Instituto Mercosul de Estudos 3 

Avançados – IMEA e coordenadores dos projetos de pesquisa e proposta de eventos 4 

aprovados, respectivamente, nos editais IMEA 08/2020 e 09/2020. Estiveram presentes 5 

o coordenador do IMEA, Professor James Humberto Zomighani Junior, as Servidoras 6 

Leolina Vieira da Silva Oliveira, Valquíria Carvalho Selhorst, Ailda Brasil Araújo, a 7 

estagiária Elisa da Costa Silva e os proponentes dos projetos aprovados Professores  8 

Clovis Antonio Brighenti e Marcos de Jesus Oliveira. A pauta da reunião foi a seguinte: 9 

1. Informes; 2. Previsão de liberação dos recursos e critérios para prestação de 10 

contas e 3. Avaliação, pelos proponentes, do processo seletivo via editais do IMEA. 11 
O Professor James iniciou ressaltando que o objetivo da reunião seria um repasse de 12 

informações e orientações que pudessem auxiliar para que haja uma correta prestação de 13 

contas, assim não houve abordagem ou análise do mérito acadêmico e científico das 14 

propostas, que já tinham sido devidamente analisadas e aprovadas pela comissão 15 

avaliadora (edital 08) e pelos pareceristas Ad-hoc (edital 09). O coordenador do IMEA 16 

também informou que, as experiências recentes de recursos de proponentes que chegam 17 

às instâncias superiores da UNILA, como o Conselho Universitário, por problemas nas 18 

prestações de contas tem ocorrido, na maior parte das vezes, mais por desconhecimento 19 

ou falta de orientação no início do processo, antes de se ter início a execução 20 

orçamentária, e não por má fé dos contemplados em editais. Ele também comentou 21 

sobre alguns dos apontamentos que a comissão avaliadora e os pareceristas Ad-hocs 22 

fizeram sobre os projetos apresentados, no que diz respeito à clareza das propostas 23 

orçamentárias. Em seguida, apresentou a equipe do Instituto para os Professores Clóvis 24 

e Marcos. Prosseguindo com a apresentação inicial, comentou sobre os quatro editais 25 

que o IMEA publicou em dois mil e vinte, ressaltando a importância do retorno 26 

esperado e da análise da qualidade deste serviço prestado pelo IMEA à comunidade 27 

acadêmica da UNILA. Na sequência, a servidora Valquíria fez uma apresentação 28 

informando sobre os itens não financiáveis com recursos do Edital, em específico 29 
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aqueles descritos nos ítens 2.6.1 a 2.6.12 dos editais de apoio aos grupos de pesquisa e 30 

organização de eventos. O Professor James aproveitou para complementar, e apontar 31 

sobre alguns dos cuidados necessários para realização da prestação de contas, bem 32 

como solicitou aos docentes que enviassem com a maior brevidade possível os anexos 33 

V e VI dos editais, obrigatórios para a transferência dos recursos de fomento para as 34 

contas correntes dos coordenadores com propostas aprovadas. Ele também informou 35 

que a Reitoria efetuou uma suplementação orçamentária ao IMEA, diante da 36 

justificativa de parte do IMEA da necessidade e da qualidade das propostas aprovadas, o 37 

que possibilitou atender na íntegra às demandas de recursos feitas por todos os 38 

proponentes aprovados nos dois editais, bem como informou que a PROPLAN 39 

comunicou o IMEA que a execução financeira já estaria disponível para os proponentes, 40 

no mais tardar, até a primeira semana de janeiro de dois mil e vinte e um, com os 41 

recursos já depositados nas contas correntes informadas pelos docentes no ato da 42 

inscrição nos processos seletivos. No caso do edital de apoio à organização de eventos, 43 

apontou que tem informado a todos os contemplados para que adequem o cronograma 44 

de eventos para que os mesmos sejam realizados no segundo semestre de 2021, por 45 

conta da insegurança sanitária que ainda se configura durante o primeiro semestre letivo 46 

de 2021. O coordenador também destacou a importância, no caso dos eventos, da 47 

aquisição das passagens aéreas em período mais próximo aos mesmos, dentro do 48 

interstício ideal de compras de bilhetes aéreos, como recomendado por alguns órgãos de 49 

controle (entre 28 e 60 dias antes da viagem dos convidados), tanto para garantia de 50 

melhor preço, quanto para diminuir algumas das incertezas atuais. E completou que, 51 

caso a pandemia persista, os coordenadores também poderão solicitar alteração de 52 

prazos, mediante justificativa circunstanciada, mas que se torna necessário uma 53 

comunicação prévia com o IMEA, por conta da publicação de que um novo edital 54 

retificador deve sempre ocorrer durante a vigência de prazos dos atuais. Franqueada a 55 

palavra aos docentes, o Professor Clóvis perguntou sobre a necessidade de se fazer três 56 

cotações nas editoras para publicação de livro, previsto no projeto, ao que a Servidora 57 

Valquíria afirmou que sim, mas apontou que a nota fiscal precisará estar no nome do 58 
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proponente. Já o professor Marcos relatou que, no caso de sua proposta, os recursos 59 

serão utilizados com exclusividade para pagamento de diárias e passagens, e perguntou 60 

se teria que informar ao IMEA caso tenha necessidade de alterar o nome de alguns dos 61 

convidados. O Professor James apontou que ajustes são sempre necessários na 62 

organização de eventos, por conta da necessidade de ainda se ter a confirmação de todos 63 

os participantes, um fato corriqueiro na organização de eventos acadêmicos, mas 64 

destacou a importância de manutenção da programação, estrutura e objetivos principais 65 

do evento, e que já foi analisado e aprovado pelos pareceristas Ad-hoc de acordo com os 66 

critérios estabelecidos em edital. O coordenador do IMEA também esclareceu como 67 

deve ser utilizada a tabela de diárias e de ajuda de custo para deslocamento, conforme 68 

ítem do edital. A Servidora Valquíria também enfatizou que caso haja necessidade de 69 

formalizar alguma alteração na programação dos projetos ou eventos já aprovados, que 70 

há um formulário anexo aos editais que deve ser preenchido e enviado à equipe do 71 

IMEA para análise prévia. Em seguida, os docentes foram convidados a analisar a 72 

forma como o IMEA tem conduzido os processos seletivos via editais, já entrando no 73 

último ponto de pauta, eles fizeram apontamentos positivos sobre essa nova forma de 74 

seleção e de fomento implementada pelo IMEA, com regras claras via editais e exaração 75 

de pareceres de mérito acadêmico e científico sobre as propostas e os projetos, com 76 

destaque para a importância desse retorno com transparência para os solicitantes 77 

proponentes. Tendo sido respondidas todas as perguntas dos coordenadores presentes, o 78 

Professor James reforçou que a equipe do IMEA estará sempre à disposição para dirimir 79 

dúvidas relacionadas ao edital, bem como aquelas que por ventura surjam durante a 80 

execução orçamentária e realização das atividades previstas. Por fim, agradecendo a 81 

disponibilidade de todos os presentes e ao trabalho da equipe do IMEA, o coordenador 82 

do IMEA encerrou a reunião às 17h30, tendo sido secretariado por mim, Ailda Brasil 83 

Araújo, que assino esta ata, juntamente com todos os demais participantes da reunião.  84 

 85 

Foz do Iguaçu, 29 de dezembro de 2020. 86 

 87 
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