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Ao décimo quarto 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/snz-sr-iwx, realizou-se a 2 
reunião entre a equipe do Instituto Mercosul de Estudos Avançados - IMEA, com os 3 
coordenadores dos projetos de pesquisas aprovados no edital 08/2020. Estiveram presentes o 4 
coordenador do IMEA, Professor James Humberto Zomighani Junior, as servidoras Leolina 5 
Vieira da Silva Oliveira, Valquiria Carvalho Selhorst, Ailda Brasil Araújo e os proponentes 6 
dos projetos aprovados Professores Aníbal Orué Pozzo, Flavio Luiz Tavares, Francisney Pinto 7 
Nascimento, Gustavo Adolfo Ronceros Rivas, Michel Rodrigo Zambrano Passarini. A pauta 8 
da reunião foi a seguinte: 1. Informes; 2. Previsão de liberação dos recursos e critérios 9 
para prestação de contas. O Professor James iniciou a reunião informando que se tratava de 10 
uma reunião formal e que seria, posteriormente, inserida a ata no Sistema Integrado de 11 
Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC para a assinatura de todos os participantes e 12 
instrução do processo administrativo correspondente. Ele informou ainda sobre 13 
procedimentos envolvendo a liberação de recursos, como o trâmite da universidade que 14 
solicita a Brasília, ao MEC, para efetuar a autorização dos mesmos. Em seguida, apresentou a 15 
equipe do IMEA e a seguir discorreu sobre os novos Programas do IMEA e suas formas de 16 
funcionamento. O Prof. James parabenizou os Coordenadores pelos projetos aprovados no 17 
Edital e informou que não seria uma reunião para tratar do mérito científico do projeto, pois 18 
esse já foi julgado pelos pareceristas Ad Hoc, no curso de sua análise e avaliação. Ressaltou 19 
ainda que esse tipo de fomento às pesquisas pelo IMEA é algo novo, pois foi o primeiro edital 20 
de apoio de fato às pesquisas do IMEA, nos dez anos de existência do Instituto.  Enfatizou 21 
que a reunião objetivava tratar de assuntos formais sobre a prestação de contas, com todos os 22 
esclarecimentos possíveis, para se evitar problemas futuros. Afirmou ainda que é importante 23 
que as regras do edital sejam cumpridas, pois elas estão embasadas na Legislação e nas 24 
normas internas vigentes. Citou, como exemplo, a aquisição de livros, que mesmo sendo tão 25 
importantes em qualquer projeto de pesquisa, não seria permitida sua aquisição com recursos 26 
advindos deste edital, pois o mesmo possui rubricas autorizadas de gastos apenas para custeio. 27 
A seguir, passou a palavra à Servidora Valquíria para que esta informasse sobre itens não 28 
financiáveis com recursos do Edital, dentre outros assuntos correlatos. A servidora 29 
descreveu de forma a necessidade dos coordenadores estarem bem informados sobre a 30 
utilização dos recursos, pois às vezes os pesquisadores erram por desconhecimento do edital e 31 
não por má fé. Continuando, a Técnica Valquiria encerrou sua fala, destacando que os itens 32 
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descritos não são taxativos, que tem havido aperfeiçoamento de parte dos órgãos de controle 33 
externo (como o TCU), mas que, de qualquer forma, não se pode descumprir o edital. Ela 34 
ainda esclareceu dúvidas e, por fim, encerrou sua fala, se colocando também à disposição para 35 
esclarecimentos posteriores e assessoramento aos coordenadores durante a execução 36 
financeira dos projetos. Prosseguindo, o Professor James informou aos coordenadores que - 37 
no curso da semana vigente - seria enviado, a cada um deles, o parecer sobre seus projetos 38 
com as observações da comissão avaliadora, havendo ainda - da parte de alguns deles - a 39 
necessidade de algumas justificativas e esclarecimentos complementares, sobre questões do 40 
orçamento, para subsidiar análise da coordenação executiva do IMEA sobre o total de valores 41 
a serem deferidos em cada solicitação. O coordenador reforçou que a equipe do IMEA sempre 42 
estará à disposição caso haja alguma dúvida e, por fim, solicitou que os coordenadores 43 
assinassem e enviassem por e-mail institucional o termo de compromisso (anexo VII) do 44 
edital, para que fosse dada sequência à instrução processual e transferência dos recursos para 45 
as contas correntes informadas nos cadastros via INSCREVA.  O Professor Aníbal perguntou 46 
se o termo de compromisso que já enviou estaria em conformidade com a solicitação do 47 
IMEA, no entanto a servidora Valquiria solicitou ao Professor Aníbal que enviasse novamente 48 
o anexo assinado, com data atualizada. Prosseguindo-se assim com a reunião, a Servidora 49 
Leolina informou sobre as etapas de execução orçamentária, e explicou que empenho dos 50 
valores iniciais do edital já foi feito, mas que pediu reforço e este já foi realizado, e a 51 
transferência de recursos será providenciada pelo IMEA assim que as informações 52 
complementares forem apresentadas, os termos de compromisso assinados, recebidos e os 53 
processos retornarem para a PROPLAN. Ela também insistiu para que verificassem as 54 
informações de cadastro iniciais de conta corrente e agência bancária, CPF, dentre outras, as 55 
quais deveriam estar corretas, para não haver problemas na transferência dos recursos aos 56 
Coordenadores. Informou ainda que se o IMEA enviasse a planilha ainda nesta semana, é 57 
provável que até a primeira semana de janeiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), os 58 
recursos já estariam disponíveis nas contas dos coordenadores. Em seguida, ressaltou a 59 
importância de se observar os prazos de prestações de contas, para que não haja problemas. 60 
Ela ainda solicitou que os itens 5, 6 e 7 do edital sejam observados, para que não tenham 61 
dificuldades com a prestação de contas. Por fim, a servidora Leolina concluiu sua exposição, 62 
colocando-se também à disposição para esclarecimentos futuros, caso sejam necessários.  63 
Dando sequência à reunião, o Professor James passou a palavra ao Professor Aníbal, que fez 64 
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duas observações: ele afirmou que o período de um ano é muito curto para o desenvolvimento 65 
de uma pesquisa mais aprofundada, como exige o edital, e também apontou que houve 66 
dificuldades no cálculo mais preciso de alguns dados da planilha orçamentária, por conta da 67 
conversão de valores em reais e não em dólares, no caso da ida a eventos internacionais, e que 68 
isso trouxe dificuldades. O Professor James agradeceu os apontamentos, e concordou com 69 
eles, explicando, no entanto que há diversos limites por conta da ocorrência do ano fiscal, mas 70 
que - juntamente com sua equipe - iria analisar a possibilidade de ampliar os prazos da 71 
pesquisa em editais futuros. Ele destacou ainda que a pandemia interferiu de forma bastante 72 
negativa em nosso calendário e no planejamento das ações do IMEA, mas que nos anos 73 
vindouros os prazos seriam normalizados e as sugestões de aprimoramento, caso possível, 74 
fossem incorporadas. Quanto à dimensão do processo de trabalho envolvendo os quatro 75 
editais publicados pelo IMEA em 2020, o coordenador também informou que participaram 76 
vinte e cinco pareceristas Ad Hocs na avaliação dos projetos, o que representou cerca de cinco 77 
por cento de todos os docentes da UNILA e que, tanto uma parte deles, quanto a comissão 78 
avaliadora, também enviaram sugestões de melhorias para os próximos editais, as quais 79 
também seriam consideradas. Em seguida, o Professor Flávio perguntou se os documentos 80 
com o teor dos pareceres já foram enviados aos Proponentes e o Professor James esclareceu  81 
que todos os inscritos no edital IMEA 08/2020 receberão o referido documento, já enviado 82 
para todos os inscritos nos editais 09 e 11 do IMEA, ressaltando ainda que a transparência 83 
sobre a forma de análise e avaliação tem sido um cuidado fundamental no funcionamento do 84 
IMEA. Completando a informação sobre disponibilidade orçamentária para o atendimento a 85 
todos os projetos aprovados, o Professor James disse que, como houve negociações com a 86 
Reitoria para suplementação orçamentária, e tivemos bons Projetos aprovados, o que ajudou 87 
na justificativa de complemento do orçamento foi liberado mais recursos, de modo que seria 88 
possível atender plenamente às solicitações de todos os aprovados. Por fim, depois de 89 
dirimidas todas as dúvidas e questionamentos feitos pelos presentes, o Professor James 90 
agradeceu a participação de todos, mais uma vez colocando-se juntamente com sua equipe do 91 
IMEA à disposição para outros esclarecimentos e orientações futuras. A reunião foi encerrada 92 
às dezesseis horas e cinco minutos. Eu, Ailda Brasil Araújo, secretariei o coordenador e lavrei 93 
a presente ata, que será assinada por mim e por todos os presentes, via SIPAC-UNILA.  94 

Foz do Iguaçu, 14 de dezembro de 2020. 95 
 96 
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