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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 2019.

O orçamento 2019 – Ilacvn foi aprovado na 19ª reunião ordinária do Consuni Ilacvn, em 27/03/19. Conforme
aprovado, a distribuição do orçamento considerou as ações previstas no planejamento solicitado pela prolan no
final de 2018 e conforme peça orçamentária aprovada no Consun em 10/12/18. O valor total do orçamento
Ilacvn 2019 foi inicialmente R$ 135.823,77 para as rubricas diárias/passagens e fretamento.

Para fins de execução do orçamento de diárias e passagens, foi aberto o processo eletrônico 23422.00582/2019-
36, 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$ 89.823,77 de diárias e passagens e R$ 46.000,00 para
fretamento.  O valor de diárias e passagens foi rateado em R$ 62.000,00 para divisão entre os Centros e Cursos
de pós graduação e R$ 27.823,77 de reserva para bancas , emissão de editais de fomento via Instituto e reserva.
Para o recurso de fretamento foi aprovado a emissão de um edital exclusivo para os cursos de graduação.

Do montante de diárias e passagens  destinado aos Centros Interdisciplinares e  Programas de pós, manteve-se
30% para os cursos de pós, conforme aprovação de 2018. 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. 

O recurso destinado para Edital de fomento (PSAP ILACVN) – R$ 14.700,00 foi dividido em 02 editais – abril/
19 e agosto/19.

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

Em 02/04/2019 foi encaminhado aos Centros a confirmação dos valores e solicitado a confirmação da forma de
divisão e divulgação para inicío da utilização.

Em 03/04/2019 foi encaminhado as coordenações dos Cursos de pós os valores destinados para as ações com
diárias e passagens.

Em 05/04/2019 foi publicado o edital para utilização dos recursos de fretamento pelos cursos de graduação. A
definição da viagem a ser proposta ao edital deveria ser aprovada em colegiado.

Em 09/04/2019 foi  publicado o primeiro edital para utilização dos recursos de fomento – PSAP ILACVN
01/2019.

Em 10/04/2019 foi recebido o memorando 44/2019 DPCO no qual informavam a alteração nos recursos dos
Institutos em virtude de recálculo após apresentação de novos dados pelo IMEA.

Com  a  redução  do  valor  total  de  R$  135.823,77  para  R$  120.374,60  manteve-se  as  mesmas  formas  de
distribuição já aprovadas no Consuni Ilacvn, reduzindo-se os valores linearmente.
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Em 21/05/2019 foi  necessário  transferir  R$136,00 do empenho de diárias  e  passagens  para  reembolso de
transporte de 02 convidados do Mestrado em Biociências,  conforme processo 23422.006300/2019-74. Esta
modalidade de recurso é paga através de aviso de crédito e não pelo SCDP. Utilizou-se recursos destinados ao
programa para a quitação.

Em 17/06/2019 foi solicitado pelo então futuro Reitor a emissão de bilhetes de passagens via SCDP para o
futuro vice Reitor (Prof Luis Evelio) participar da cerimônia de posse em Brasília. Os bilhetes foram emitidos e
o valor total (R$ 3.631,28) foi reembolsado pelo Gabinete da Reitoria em 09/07/19 (memorando 102/19 GR).

Em 05/09/2019 foi recebido o memorando 71/2019 DPCO no qual informavam sobre o contingenciamento de
30% dos recursos pelo Governo Federal. O valor de R$ 120.374,60 passou para R$ 83.928,40 e manteve-se as
mesmas formas de distribuição já aprovadas no Consuni Ilacvn, reduzindo-se os valores linearmente.

Em 06/09/2019 foi encaminhado e-mail separadamente a cada curso e programa de pós com o saldo atualizado
após o contingenciamento e solicitando confirmação de utilização dos recursos até 30/09/2019.

Em 02/10/2019 foi  recebido  o memorando  79/2019 PROPLAN,  no qual  indicam o descontingenciamento
parcial dos recursos, na ordem de R$ 17.468,51.

Em 09/10/2019 foi publicado o segundo edital de fomento – PSAP ILACVN 05/2019.

Os recursos foram sendo utilizados pelos cursos/áreas,  conforme planilha de resumo constante no presente
processo. Considerando-se que muitos cursos e programas não haviam até outubro/19 utilizado o total de seus
recursos, optou-se por manter o valor descontingenciado (R$ 17.468,51) destinado para o edital de fomento
(PSAP ILACVN 05/2019).

Não houve demanda para os recursos destinados inicialmente para bancas de concursos e reserva do Instituto,
valores estes considerados para utilização geral tanto dos cursos/programas, quanto para os editais de fomento.

Os recursos destinados a fretamento foram utilizados conforme participação no edital, e o saldo remanescente,
insuficiente para novas viagens, foi transferido para a rubrica de diárias e passagens. A prestação de contas do
edital de fretamento consta no presente processo e compõe a planilha de resumo.

A prestação  de contas  dos editais  de fomento  (PSAP ILACVN 01/2019 e PSAP ILACVN 05/2019) será
inserida ao processo correspondente (23422.002911/2019-09). Os editais foram divulgados na lista de e-mails
docentes do Ilacvn, na página do Consuni no site e no boletim de serviços, nas datas previstas em cronograma.

Os contemplados pelos editais estão listados na planilha de resumo constante no presente processo. 

Em 13/12/2019 foi recebido o memorando 6/2019 CCF no qual solicitam o encerramento dos empenhos de
cada unidade. Considerando-se que não havia mais tempo hábil nem saldo disponível suficiente para novas
aquisições de diárias e passagens, encaminhou-se o processo de empenho para encerramento.

Na  prestação  de  contas  do  presente  processo  apresentam-se  as  PCDPs  emitidas  pelo  Instituto,  conforme
demonstrativo emitido pelo sistema de concessão de diárias e passagens do governo federal – SCDP, com total
de R$ 76.403,51

Total Resumo :               72.908,23
Bilhete GR:                      3.631,28
Empenho aux transporte : (136,00)
TOTAL : 76.403,51

Demais ações, planejadas pelos cursos/áreas, que não demandaram recursos do orçamento do Instituto, foram
organizadas e acompanhadas pelas respectivas coordenações e centros.
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Ações  não  orçamentárias  previstas  pela  Direção  do  Instituto  estão  sendo  executadas  e  acompanhadas,
dependendo muitas vezes da atuação de outros agentes e unidades da Instituição, porém mantem-se o controle e
monitoramento de cada ação.

Conforme planilhas apresentadas no presente processo, pode-se observar que os recursos distribuídos entre os
cursos/áreas/programas  e  editais  de  fomento  possibilitou  a  execução  de  97,02%  do  recurso  de  diárias  e
passagens e 92% do recurso de fretamento. 

Foz do Iguaçu,  05 de março de 2020

Direção Ilacvn

Relatório aprovado na 24ª Reunião Ordinária do Consuni ILACVN - 05/03/2020



EXTRATO  DA ATA DA VIGÉSIMA QUARTA
REUNIÃO  ORDINÁRIA DO  CONSELHO  DO
INSTITUTO  LATINO-AMERICANO  DE
CIÊNCIAS  DA  VIDA  E  DA  NATUREZA  –
CONSUNI,  REALIZADA  EM  CINCO  DE
MARÇO  DE  DOIS  MIL  E
VINTE…………………….

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e vinte, os membros do CONSUNI ILACVN, conforme
lista de presença anexa, reuniram-se na sala Florestan Fernandes 2, campus PTI, na cidade de Foz do
Iguaçu, Paraná. O Presidente do CONSUNI, Diretor Luciano Calheiros Lapas, deu início a reunião
às 9h. Estiveram presentes os seguintes membros: A) Vice-Diretora do ILACVN: Maria Cláudia
Gross;  B)  Coordenador  CA de  Extensão:  Guilherme  V.  da  S.  Mauro;  C)  Coordenador  CA de
Pesquisa: Gustavo de Jesus Lopez Ñunez; D) Coordenadora CA de Ensino: Gladys Amélia Velez
Benito; E) Representantes docentes: Marcela Boroski, Kelly Daiane Sossmeier e Patrícia Maria de
Oliveira  Machado;  F)  Representantes  TAEs:  Lígia  da  Fré  Winkert  e  Francielle  Franza;  G)
Representante discente: Maria Beatriz B Garcia e Camila Eduarda Alves Martins; H) Coordenadora
do CICN: Márcia Regina Becker;  I) Coordenador do CICV: Antonio Machado Felisberto Junior.
Com quórum legal, o Presidente abriu a sessão.   2. Ordem do dia  –  2.1 Aprovações – 2.1.2 –
Processo 23422.002911/2019-09 - Aprovar o relatório final do PSAP ILACVN 2019 – O  relatório
das ações executadas em 2019, vinculadas aos editais PSAP ILACVN, foi apresentado. O relatório
ficará disponível na página do Conselho, no site da Unila – APROVADO. E nada mais havendo a
tratar, deu-se por encerrada a reunião às 12h15, da qual eu Lígia da Fré Winkert, lavrei a presente
ata,  que  uma vez  aprovada,  será  assinada  por  mim e  pelo  Presidente  do  Conselho.  Integram a
presente Ata, a lista de presença dos demais conselheiros e dos participantes ouvintes.

Lígia da Fré Winkert Luciano Calheiros Lapas
Secretária Executiva Presidente 
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ALINE THEODORO TOCCI - suplente

MACHADO FELISBERTO JUNIOR -

CAMILA EDUARDA ALVES MARTINS - titular

CATARINA COSTA FERNANDES - suplente

FRANCIELLE FRANZA - titular LA

GABRIEL NEUMAN MAGALHÃES - suplente

GLADYS AMELIA VELEZ BENITO - titular

GUILHERME V DA S MAURO - titular

GUSTAVO DE ANDRADE AMORIM - titular

GUSTAVO DE JESUS LOPEZ - titular

JOCELI CRISTINA LEITE DE MORAIS - suplente

KELLY DAIANE SOSSMEIER - titular

___________________

LÍGIA DA FRE WINKERT - titular

LUCIANO CALHEIROS LAPAS - titular

MARCELA BOROSKI - suplente

MARCELO GONÇALVES HONICKE - suplente

MARCIA REGINA BECKER - titular «,

MARIA BEATRIZ B GARCIA - suplente A -i (.
______________________

MARIA CLAUDIA GROSS - titular

MARIANA RAMOS REIS GAETE - titular

NEWtON MAYER S CHAVEZ - suplente
_____

PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO -

titular

RAFAEL OTONIEL R R CUNHA - suplente

ROSELI CANDIDO - suplente

WAGNER ANTONIO CHIBA DE CASTRO -

suplente
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