
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ECONOMIA, SOCIEDADE E POLÍTICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INTEGRAÇÃO CONTEMPORÂNEA DA AMÉRICA LATINA

ATA DA 1ª REUNIÃO COMISSÃO  DE FINANÇAS

Aos nove dias de maio de 2022, reuniu-se a Comissão de Finanças no Programa de Pós-graduação

em Integração Contemporânea da América Latina, constituída a partir da Portaria nº 17 do ILAESP

do dia 02 de maio de 2022, com os membros presentes Tereza Spyer (titular), Heloisa Gimenez

(titular) e Fernando Correa Prado (suplente), para deliberar sobre a seguinte pauta: Pauta: 1. Análise

e decisão sobre a concessão de passagens aéreas, diárias e pagamento de inscrição para o evento

da CLACSO 2022 – Drª Heloisa Marques Gimenez; 2. Plano de trabalho de execução orçamentária

do convênio com a Fundação Araucária; 3. Análise e decisão sobre a concessão de passagens

aéreas, diárias e pagamento de inscrição para o evento da CLACSO 2022 - Dr. Fernando Correa

Prado; 4. Solicitação de apoio financeiro - XV Encontro Internacional da Anphlac (diárias e

passagens para 2 docentes), realizada pela Dra. Tereza Spyer; 5. Readequação de planos de

trabalho (mudança de rubricas); 6. Solicitação de recurso financeiro pela Drª Andreia da Silva

Moassab.

A comissão deu início à discussão do primeiro ponto da pauta, na qual, neste ponto, a profa.

Heloisa cedeu ao prof. Fernando participação como titular. A Comissão, representada neste ponto

pela profa. Tereza e prof. Fernando, avaliou o pedido, aprovando-o. Foi decidido: 1. PARTICIPAÇÃO

DE PROFESSORES, PESQUISADORES E ALUNOS EM ATIVIDADES E EVENTOS

CIENTÍFICO-ACADÊMICOS NO PAÍS E NO EXTERIOR e a PARTICIPAÇÃO DE DOCENTE EM

ATIVIDADE E EVENTO CIENTÍFICO-ACADÊMICO NO EXTERIOR (pelo plano de trabalho do

PROAP UNILA 2020/2021): Vistos e analisados os documentos encaminhados pela docente

HELOISA MARQUES GIMENEZ, que se enquadram nas normas do Edital Nº 23/2022/PRPPG e o

Edital PPGICAL Nº 17/2021, objetivando apresentação do artigo científico “Dilemas del Estado y el

progresismo: seguridad, defensa, desarrollo y cooperación en la frontera Bolivia-Brasil a princípios

del siglo XXI” durante a 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales: Tramas y

desigualdades en América Latina y el Caribe, DECIDIU-SE: a) Prover o pedido do pagamento de

passagens aéreas internacionais, considerando estritamente a necessidade da participação no

evento subscrito, que ocorrerá entre os dias 06 a 11 de junho de 2022, de Foz do Iguaçu (PR) para

Cidade do México (México – DC) e regresso para a participação no evento subscrito da CLACSO.
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Considerou-se a compra da passagem pela professora Heloisa, mediante apresentação prévia de

três orçamentos, num custo total de R$7.306,08 (sete mil, trezentos e seis reais e oito centavos),
indicando que o coordenador repasse ao prof. o valor exato da passagem de ida e volta; b)

Prover o pedido de pagamento de diárias, em conformidade com o Anexo VII – Diárias

Internacionais (valores) do Edital Nº 96/2020-PROAP/UNILA da Pró-reitoria de Pesquisa e

Pós-graduação (PRPPG/UNILA), no valor unitário de R$ 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE

REAIS). Ressalva-se que, para a concessão de valores reais de diárias, por norma federal, há que

se considerar os dias de estadia (8 diárias completas – 5 a 12 de junho), bem como o tempo do

deslocamento (três meias diárias), totalizando R$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais),
aplicando-se a norma editalícia do item “5.8.4” do Edital PRPPG Nº 96/2020; e c) Prover a

concessão para o pagamento de inscrição no valor de R$ 428,57, já pagos pela professora, valor a

ser reembolsado pelo Coordenador.

Passou-se então ao segundo ponto da pauta: 2. Plano de trabalho de execução orçamentária do

convênio com a Fundação Araucária. Após avaliação dos documentos, ficou deliberada nova

reunião específica para avaliação do ponto e encaminhamento, agendada para dia 12 de maio às

10hs.

Passou-se então ao terceiro ponto da pauta: 3. Análise e decisão sobre a concessão de

passagens aéreas, diárias e pagamento de inscrição para o evento da CLACSO 2022, solicitado

pelo prof. Dr. Fernando Correa Prado. Salienta-se que neste ponto o referido professor não

participou da discussão e decisão, tendo em vista ser interessado no processo. A Comissão,

representada neste ponto por seus membros titulares - profa. Tereza e profa. Heloisa -, avaliou o

pedido, aprovando-o. Foi decidido: 1. PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES, PESQUISADORES E

ALUNOS EM ATIVIDADES E EVENTOS CIENTÍFICO-ACADÊMICOS NO PAÍS E NO EXTERIOR e

a PARTICIPAÇÃO DE DOCENTE EM ATIVIDADE E EVENTO CIENTÍFICO-ACADÊMICO NO

EXTERIOR (pelo plano de trabalho do PROAP UNILA 2020/2021): Vistos e analisados os

documentos encaminhados pelo docente FERNANDO CORREA PRADO, que se enquadram nas

normas do Edital Nº 23/2022/PRPPG e o Edital PPGICAL Nº 17/2021, objetivando apresentação do

artigo científico “Para além da problemática do desenvolvimentismo” durante a 9ª Conferencia
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Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales: Tramas y desigualdades en América Latina y el

Caribe, DECIDIU-SE: a) Prover o pedido do pagamento de passagens aéreas internacionais,

considerando estritamente a necessidade da participação no evento subscrito, que ocorrerá entre os

dias 06 a 11 de junho de 2022, de Foz do Iguaçu (PR) para Cidade do México (México – DC) e

regresso para a participação no evento subscrito da CLACSO. Considerou-se a compra da

passagem pelo professor Fernando, mediante apresentação prévia de três orçamentos, num custo

total de R$ 7.730, 45 (sete mil, setecentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos), indicando

que o coordenador repasse ao prof. o valor exato da passagem de ida e volta; b) Prover o pedido de

pagamento de diárias, em conformidade com o Anexo VII – Diárias Internacionais (valores) do Edital

Nº 96/2020-PROAP/UNILA da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG/UNILA), no valor

unitário de R$ 420,00 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS). Ressalva-se que, para a concessão de

valores reais de diárias, por norma federal, há que se considerar os dias de estadia (8 diárias

completas – 5 a 12 de junho), bem como o tempo do deslocamento (duas meias diárias), totalizando

R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais), aplicando-se a norma editalícia do item “5.8.4”

do Edital PRPPG Nº 96/2020; e c) Prover a concessão para o pagamento de inscrição no valor de

U$ 80,00 (oitenta dólares americanos), com conversão estabelecida no momento do pagamento,

valor este que o coordenador já poderá transferir ao docente, após sua decisão de mérito.

Passou-se em seguida ao quarto ponto da pauta: 4. Solicitação de apoio financeiro - XV Encontro

Internacional da Anphlac (diárias e passagens para 2 docentes), pedido realizado pela Dra. Tereza

Spyer. Os Encontros bianuais da Associação Nacional de Pesquisadores e Professores de História

das Américas (ANPHLAC) constituem a principal atividade acadêmica dedicada exclusivamente à

História das Américas no Brasil sendo, portanto, um evento de grande impacto na área, que ocorre a

cada biênio em uma região diferente do Brasil. Eles objetivam reunir historiadores(as),

pós-graduandos(as), professores(as), profissionais e graduandos(as) para divulgar e debater

pesquisas, promover atualização, trocar experiências com a comunidade e discutir questões

relativas ao ensino de História das Américas. É importante considerar que o XV Encontro

Internacional da ANPLHAC ocorrerá na cidade de Foz de Iguaçu, nos campi da Unioeste e da

UNILA, sendo que esta última é uma universidade comprometida com os estudos latino-americanos

e caribenhos - sendo o Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América

Latina (PPGICAL) um dos principais instrumentos dessa meta, o que certamente viabilizará a
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participação mais intensa e diversificada de pesquisadores(as) de outros países, ampliando os

vínculos internacionais, além dos/as discentes e docentes do ICAL já inscritos para apresentar

trabalhos. O potencial do evento se relaciona com o fato de ser parte de uma consolidada e

respeitada associação de professores(as) e pesquisadores(as) que contribuem constantemente, há

quase trinta anos, com produções vinculadas ao ensino, a pesquisa e a extensão na área de história

das Américas. As inovações científicas produzidas são publicizadas no site www.anplhac.org

contribuindo com a divulgação científica e a valorização do patrimônio cultural e histórico das

Américas. A professora Carmentilla das Chagas Martins e o professor Enrique Amayo Zeballos

participarão da mesa “Debates contemporâneos: Desafios Históricos da Amazônia” a ser

realizada no dia 28 de julho das 16h30min às 18h30min. Os(as) conferencistas dessa mesa são:

Carmentilla das Chagas Martins, Iuri Cavlak e Enrique Amayo Zevallos. A professora Carmentila é

uma grande especialista no tema da integração amazônica. É professora e pesquisadora na

Universidade Federal do Amapá. Dedica-se a pesquisas sobre a fronteira Amapá-Guiana Francesa;

cooperação fronteiriça Brasil-França; mobilidades e migrações transfronteiriças. Link currículo lattes:

http://lattes.cnpq.br/9177083233995620. Devido ao vasto currículo, acreditamos que a professora,

além de participar como conferencista da mesa já indicada, será importante contar com a

participação dela (apresentando suas pesquisas e conhecendo as nossas) em reuniões do Grupo de

Pesquisa cadastrado no CNPQ de docentes do PPGICAL: Descolonizando as Relações

Internacionais. Desse modo, a professora Tereza Spyer solicita diárias e passagens para a

professora Carmentilla das Chagas Martins para participar como conferencista na mesa indicada e

também para que apresente sua pesquisa para os(as) docentes e discentes do PPGICAL

vinculados(as) ao Grupo de Pesquisa “Descolonizando as Relações Internacioanais”, ambas

atividades serão realizadas no dia 28 de julho.

Já o professor Enrique Amayo Zevallos é um grande especialista no tema da integração amazônica.

É professor do Departamento de Economia (DE), Programa de Pós-Graduação em Sociologia,

Faculdade de Ciências e Letras (FCL), UNESP - Campus de Araraquara (C/Ar.) e do Programa de

Relações Internacionais San Tiago Dantas, UNESP-UNICAMP-PUC/SP. Tem experiência na área de

História e Estudos Internacionais Latino-Americanos com ênfase no Brasil, Países Andinos, EUA,

Geopolítica e Estratégia, Amazônia e Pacífico Latino-Americano. Link currículo

lattes:http://lattes.cnpq.br/1144302727524693.Devido ao vasto currículo, acreditamos o professor,

além de participar como conferencista da mesa já indicada, será importante contar com a
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participação dele (apresentando suas pesquisas e conhecendo as nossas) em reuniões dos Grupos

de Pesquisa cadastrados no CNPQ de docentes do PPGICAL, tais como: Descolonizando as

Relações Internacionais, AMAUTA: Mariátegui e o Socialismo Indoamericano e Núcleo de Estudos

Estratégicos, Geopolítica e Integração Regional - NEEGI. Desse modo, a professora Tereza Spyer

solicita diárias e passagens para o professor Enrique Amayo Zevallos para participar como

conferencista na mesa indicada e também para que apresente sua pesquisa para os docentes e

discentes do PPGICAL vinculados aos Grupos de Pesquisa “Descolonizando as Relações

Internacionais”, “Amauta” e “NEEGI” entre 26 e 29 de julho. A Comissão, representada neste ponto

pela profa. Heloísa e prof. Fernando, avaliou o pedido, aprovando-o.

Passou-se para o ponto 5 da pauta: Readequação de planos de trabalho (mudança de rubricas). A

Comissão, após avaliar a real utilização do recurso e as consultas feitas pela coordenação ao

conjunto do corpo docente, sugere: 1. Extinguir a rubrica para compra de software, que totaliza 10

mil reais; 2. Remanejar parte da rubrica de apoio a eventos, passando de 60 mil para 30 mil. Com

isso, será possível remanejar 40 mil para o custeio de Participação em atividades e eventos

científico acadêmicos, rubrica esta que mais tem sido requisitada no recurso PROAP UNILA

2020-2021.

Passou-se para o sexto ponto: Solicitação de recurso financeiro pela Drª Andreia da Silva

Moassab para participar do V Encuentro Latino-Americano de Arquitectura Comunitária (de 25 a 30

de outubro). O evento possui relevância para seu tema de pesquisa porque reúne especialistas de

toda a América Latina em torno do debate sobre arquitetura comunitária, que vem se apresentando

como uma via possível para o desenvolvimento da arquitetura no continente, em contraposição às

hegemônicas alternativas pautadas pelo capitalismo em função do mercado imobiliário e não para

atender as necessidades da sociedade. O encontro no México pretende aprofundar a troca de

experiências no continente, propor linhas de ação conjuntas e ainda, elaborar um marco teórico da

produção comunitária para o habitat popular. Nesse âmbito, a professora leva para debate a

importância da adequação sociotécnica, visando a desconstruir o mito da neutralidade da técnica e

da tecnologia e mostrar caminhos outros para além do concreto-armado, para boas soluções e

práticas arquitetônicas na América Latina. A viagem para o México propicia, ademais, possibilidades
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de articulações para projetos conjuntos futuros, motivo pelo qual, no sentido de maximizar os custos

de deslocamentos, a professora prevê dois dias de encontros de trabalho com este e outros grupos

de pesquisa da UAM – e não apenas – dias 29.10 e 31.10, na sequencia do encontro. A comissão

avaliou o pedido, aprovando-o.

Findada a reuniões, nós, membros da comissão de finanças, lavramos e assinamos a presente ata:
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