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Ao décimo sétimo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quinze horas, em sala 1 

Virtual do Google Meet, no endereço https://meet.google.com/bzd-kxhg-jdu, realizou-se a 2 

reunião entre a equipe do Instituto Mercosul de Estudos Avançados - IMEA, com os inscritos 3 

e aprovados no edital 11/2020. Estiveram presentes o coordenador do IMEA, Professor James 4 

Humberto Zomighani Junior, as servidoras Leolina Vieira da Silva Oliveira, Valquíria 5 

Carvalho Selhorst, Ailda Brasil Araújo, a estagiária Elisa da Costa Silva e os pesquisadores 6 

com solicitações aprovadas Professores Anaxsuell Fernando da Silva, Francisney Pinto do 7 

Nascimento, Lívia Santos de Souza, Marco Roberto Cavallari, Maria Lúcia Navarro Lins 8 

Brzezinski e Silvia Lilian Ferro. A pauta da reunião foi a seguinte: 1. Informes; 2. Previsão 9 

de liberação dos recursos e critérios para prestação de contas e 3. Avaliação e 10 

apontamentos dos pesquisadores sobre o processo de seleção regrada pelo edital 11/2020. 11 
O Professor James iniciou a reunião apresentando os participantes e a equipe do IMEA e, 12 

prosseguindo com a reunião, parabenizou os inscritos aprovados e informou que o principal 13 

objetivo da reunião seria o de esclarecer pontos importantes acerca dos encaminhamentos 14 

sobre cuidados com a prestação de contas. Na sequência o professor informou sobre o novo 15 

site do Instituto Mercosul de Estudos Avançados -  IMEA, convidando os pesquisadores para 16 

visitarem o site, passando em sequência a palavra para a Servidora Valquiria que que fez uma 17 

fala com destaque para os itens não financiáveis com recursos do Edital, que são os 2.6.1 a 18 

2.6.12, relembrando que seguindo-se os critérios para uso dos recursos constantes no edital, 19 

não haverá problemas com a prestação de contas. O Professor James completou, informando 20 

que de todos os editais publicados, este era o que tinha prestação de contas mais simples, por 21 

envolver apenas recibos de diárias, comprovantes de cotação e de pagamento de bilhetes 22 

aéreos e de inscrição e participação nos eventos acadêmicos. Abrindo-se a fala aos demais, o 23 

Professor Francisney informou que o evento no qual participará está previsto para abril, 24 

manifestando preocupação sobre se terá problemas com a justificativa, caso haja alteração das 25 

datas iniciais, por conta da pandemia. O Professor James sugeriu que os contemplados cuidem 26 

para seguir o que foi aprovado inicialmente, cuidando para que não houvesse mudanças 27 

significativas na concessão inicial, e solicitou que, diante da necessidade de alteração, que o 28 

IMEA seja consultado. Em seguida, o Professor James informou acerca da necessidade de 29 

solicitação de autorização para afastamento da sede da UNILA à chefia imediata, 30 

completando que essa solicitação deveria também ser incluída no Sistema de Concessão de 31 
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Diárias e Passagens - SCDP. A Professora Maria Lúcia solicitou a palavra, e manifestou 32 

contentamento com a forma clara e correta como o edital foi escrito. Em seguida, informou 33 

que o evento no qual irá participar ocorrerá em dezembro de 2021, e questionou sobre o 34 

melhor prazo para a aquisição das passagens aéreas, ao que o Professor James respondeu que 35 

é mais seguro aguardar a definição do evento, para então adquirir a passagem, considerando-36 

se um indicativo do Tribunal de Contas da União para o período ideal. Continuando, 37 

franqueou a palavra à Servidora Leolina que relatou sobre a etapa em que está a liberação 38 

financeira, que o empenho já está garantido e será então solicitado o pagamento, após 39 

recebimento dos formulários com os termos de compromisso assinados pelos pesquisadores, 40 

quando informou aos presentes que era necessário que verificassem os dados de suas contas 41 

correntes e agências bancárias, os quais precisavam estar corretos para não gerar morosidade 42 

na liberação dos recursos, prevendo como prazo máximo para a primeira semana de janeiro de 43 

dois mil e vinte e um, a liberação do recurso estará nas contas. Enfatizou a observância dos 44 

itens 2, 5, 6 e 7 do edital, pois assim, não terão nenhuma dificuldade na prestação de contas e 45 

colocou-se à disposição para dirimir todas as dúvidas que surgirem. O Professor Marco 46 

inferiu a respeito do item 5.1.8 sobre realização de encontros ou seminários públicos na 47 

UNILA para apresentar os conhecimentos adquiridos e a importância da participação no 48 

evento para desenvolvimento, continuidade ou melhoria da pesquisa, em considerando o 49 

cenário pandêmico, se o evento ou reunião poderia ser online. Respondendo, o Professor 50 

James ressaltou que os pilares enfatizados foram qual o retorno que a UNILA terá pelo 51 

investimento realizado no apoio financeiro à participação em eventos externos, e de que 52 

forma seria esse retorno, podendo ser como um seminário, colóquio, atualização dos planos 53 

de ensino das disciplinas da graduação ou pós, dentre outras, esclarecendo que não seriam 54 

atividades obrigatórias, porém desejáveis, portanto pontuavam de forma diferenciada na 55 

planilha de avaliação utilizada pelos pareceristas Ad-Hoc. Enfatizou ainda que a liberdade do 56 

formato desses eventos seria de livre escolha do Professor, os quais o IMEA ratificaria e 57 

apoiaria. A Professora Silvia informou que ao retornar do evento, pretende realizar um 58 

Colóquio contando com o apoio do IMEA, ao que o professor James afirmou que será muito 59 

bem vindo um evento dessa natureza para a comunidade científica da UNILA, e que todos os 60 

presentes estariam convidados a apresentarem iniciativas desse tipo. Concluindo, o professor 61 

James reafirmou que o IMEA estará sempre à disposição para dirimir todas as dúvidas que 62 

surgirem em qualquer etapa do processo de execução das atividades e uso dos recursos. A 63 

reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta e cinco minutos. Eu, Ailda Brasil Araújo, 64 

secretariei o coordenador e lavrei a presente ata, que será assinada por mim e por todos os 65 

presentes, via SIPAC-UNILA.  66 

Foz do Iguaçu, 17 de dezembro de 2020. 67 
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