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REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da Reunião Ordinária da Coordenação do IMEA,
realizada nodia 12 de Agosto de 2019, às 09h00, na sala

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

UNILA (sala do IMEA).

1 Ao décimo segundo dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas da manhã, na

2 sala do Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA) da Universidade Federal da

3 Integração Latino-Americana (UNILA), localizada no piso térreo do Edificio Dom Lorivo (sala
4 9, piso térreo), no bairro Itaipu A, na cidade de Foz do Iguaçu, deu-se início a reunião da

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

6 A reunião teve as seguintes etapas sequenciais, que foram apresentadas pelo coordenador na

7 abertura da reunião: 1. Informes e 2. Análises de demandas, discussões e deliberações. 1.
8 Informes: 1.1. 0 coordenador James Humberto Zomighani Júnior comunicou a equipe sobre

9 algumas reuniões que acontecerão nos próximos dias, entre elas com o coordenador da

10 EdUnila, professsor Mario Rene Rodriguez Torres, a Pró-Reitoria de Extensão Kelly Sossmeier,
11 professor Nascismento do curso de Medicina e professora Luciana Ribeiro da Filosofia e

12 coordenadora do Observatório Moema Viezzer. 1.2. 0 professor James também informou sobre

13 a solicitação feita para o discente Endel E Christian Achelus, do curso de arquitetura para

14 elaborar a identidade visual do IMEA, salientando a importância de uma reunião com o mesmo

15 para definição de como será, além disso foi decidido que será feito um certificado de

16 habilidades e competências pelo trabalho do aluno; 1.3. A equipe também foi informada sobre a

17 criação do cargo de vice-coordenação do IMEA e da nomeação da professora Idete Teles dos

18 Santos para o referido cargo; 2. Análises de demandasg discussões e deliberações: 2.1. Houve

19 a avaliação das atividades e tarefas em andamento (publicação de portarias, organização
20 eventos IMEA (pesquisa e aniversário do IMEA); 2.2. Foi realizada uma pequena discussão

21 sobre Aniversário 10 anos do IMEA, pensando em nomes para compor a mesa e a estrutura do

22 evento que será feito nas primeiras semanas de setembro e terá como objeto de reflexão o

23 Passado, o Presente e o Futuro do IMEA; 2.3. Foi falado também sobre outros trabalhos já
24 encaminhados que terão acompanhamento da equipe de servidores: criação do módulo IMEA

25 no Sistema SIG/UNILA, teste do módulo Eventos/Sig e transferência técnica pela alimentação
26 de todas as páginas hoje mantidas pela equipe do IMEA para seus responsáveis, os

27 coordenadores de projetos e dos Observatórios; 2.4. Foi solicitado à servidora Jéssica, a

28 apuração sobre a existência do Conselho Científico do IMEA. Eu, Jéssica Maiara de Souza

29 Nogueira, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos
30 presentes.
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