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Considerando o artigo 36 – item II e V do Estatuto da Unila, no qual prevê que a Direção do Instituto deve
encaminhar  ao  Consuni  relatório  anual  avaliativo  das  atividades,  apresentam-se  considerações  acerca  da
execução do orçamento Ilacvn 2018.

O orçamento 2018 – Ilacvn foi aprovado na 11ª reunião ordinária do Consuni Ilacvn, em 21/03/18. Conforme
aprovado, a distribuição do orçamento considerou as ações previstas pelas áreas/cursos no plano de ação 2018.
O valor total do orçamento Ilacvn 2018 foi de R$ 100.000,00 para as rubricas diárias/passagens e fretamento.

Para fins de execução do orçamento de diárias e passagens, foi aberto o processo 23422.003989/2018-06, o
qual encaminhou para a PROPLAN o pedido de empenho do orçamento no sistema de concessão de diárias e
passagens do Governo Federal – SCDP.

Internamente, aprovou-se a divisão dos recursos em R$ 65.000,00 de diárias e passagens e R$ 35.000,00 para
fretamento.  O valor de diárias e passagens foi rateado em R$ 54.000,00 para divisão entre os Centros e Cursos
de  pós  graduação  e  R$ 11.000,00  de  reserva  para  bancas  e  posterior  emissão  de  editais  de  fomento,  via
Instituto. Para o recurso de fretamento foi aprovado a divisão entre os cursos de graduação que tiveram viagens
previstas no plano de ação. Do montante de diárias e passagens  destinado aos Centros Interdisciplinares e
Cursos de pós, aprovou-se 35% para cada Centro e 30% para os cursos de pós. Cada Centro Interdisciplinar
organizou a divisão entre curso ou área internamente.  Definiu-se que cada curso ou área teria a ação que
demanda recurso aprovada em colegiado. 

Aprovou-se o cronograma de execução do orçamento, proposto pela Direção, considerando o limite de outubro/
18 para utilização dos recursos,  bem como previa-se que havendo recursos remanescentes,  seria publicado
edital para utilização. (fls 43)

Em 28/03/2018 foi encaminhado aos Centros a confirmação dos valores e solicitado a confirmação da forma de
divisão e divulgação para inicío da utilização (fls 44)

Em 02/04/2018 foi encaminhado as coordenações dos Cursos de pós os valores destinados as ações com diárias
e passagens, por curso.(fls 45)

Os recursos foram sendo utilizados pelos cursos/áreas,  conforme planilha de resumo constante no presente
processo. (fls 77)

Considerando o acompanhamento constante das execuções e o cronograma para efetivação do uso dos recursos,
foi apresentada minuta de edital para utilização das verbas remanescentes, a qual foi aprovada na 16ª reunião
do Consuni -14/09/2018. (fls 46)

Em 20/09/2018 foi divulgado a todos os coordenadores de curso (graduação e pós), coordenadores de centro e
representantes de área, sobre o limite para uso dos recursos, indicando a iminente publicação do edital. (fls 49)

Em 28/09/2018 foi publicado o edital PSAP Ilacvn 01/2018, o qual terá sua prestação de contas inserida ao
processo  correspondente  (23422.015042/2018-03).  O edital  foi  divulgado  na  lista  de  e-mails  docentes  do
Ilacvn, na página do Consuni no site e no boletim de serviços. (fls 50)

Os contemplados pelo edital estão listados na planilha de resumo constante no presente processo. (fls 78)

Em 19/10/2018 foi apresentado na 17ª reunião do Consuni Ilacvn o saldo ainda remanescente dos recursos de
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diárias e passagens. Aprovou-se nesta mesma reunião a publicação de novo edital. (fls 51)

Em 23/10/2018 foi publicado o edital PSAP Ilacvn 04/2018, o qual terá sua prestação de contas inserida ao
processo  correspondente  (23422.015042/2018-03).  O edital  foi  divulgado  na  lista  de  e-mails  docentes  do
Ilacvn, na página do Consuni no site e no boletim de serviços. (fls 53)

Os contemplados pelo edital estão listados na planilha de resumo constante no presente processo.(fls 78)

Em 09/11/2018 a Direção encaminhou as Coordenações de Centro a possibilidade de utilização dos recursos
ainda remanescentes, através do encaminhamento de demanda de convidados. (fls 54)

Em 30/11/2018 foi apresentado na 18ª reunião do Consuni Ilacvn o encaminhamento da chamada para uso de
recursos, por ad referendum. Aprovou-se nesta reunião a divulgação de chamada entre os docentes do Instituto,
para trazer convidados, com prazo conforme calendário acadêmico e limites de empenho dos recursos. (fls 55)

Os atendidos pela chamada estão listados na planilha de resumo constante no presente processo. (fls 78)

As fls 56 a 76 do presente processo apresentam as PCDPs emitidas pelo Instituto, conforme demonstrativo
emitido  pelo  sistema  de  concessão  de  diárias  e  passagens  do  governo  federal  –  SCDP,  com total  de  R$
72.015,44, sendo R$ 2.064,20 de cancelamentos, totalizando R$ 69.951,24

Em 26/12/18 os saldos disponíveis no sistema foram encerrados pela Proplan, conforme cópia do despacho às
fls 79.

Demais ações, planejadas pelos cursos/área, que não demandaram recursos do orçamento do Instituto, foram
organizadas e acompanhadas pelas respectivas coordenações e centros.

Conforme planilhas apresentadas no presente processo, pode-se observar que os recursos distribuídos entre os
cursos/áreas possibilitou a execução de algumas das ações previstas no plano de ação, e que a redistribuição
dos recursos remanescente via editais possibilitou a utilização de 87,9% do orçamento inicial. 

Foz do Iguaçu,  11 de março de 2019

Direção Ilacvn
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