
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 4ª REUNIÃO COMISSÃO DE FINANÇAS - PPG-ICAL

Aos 27 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 Maria Spyer Dulci (titular-presidenta),

Heloisa Gimenez (titular) e Fernando Correa Prado (suplente), para deliberar sobre a seguinte pauta:

Pauta: 1. PROAP UNILA 2020/2021: Solicitação de diárias e inscrição e pagamento de mini-curso

Drª Victoria Inês Darling; 2. PROAP UNILA 2020/2021: Solicitação de passagens e diárias

(EVENTOS) Drª Tereza Maria Spyer Dulci (vinda de Dr. Gersem); 3. Solicitações de publicações,

referentes aos PROAP UNILA 2020/2021.

A comissão deu início à discussão ao primeiro ponto da pauta, no sentido da aprovação do

referido apoio. Considerando os 7 dias do evento - 9ª Conferência do CLACSO, de 05 a 11 de junho

-, e considerando também o valor estabelecido por edital para a Cidade do México (R$ 420,00 por

dia), a Comissão aprova o repasse de R$ 2.940,00 (dois mil novecentos e quarenta reais) relativos a

diárias. A comissão aprova ainda o repasse relativo à inscrição do evento, no total de 35 dólares,

equivalentes a R$175,00 (cento e setenta e cinco reais).

A comissão passou à discussão do segundo ponto da pauta. A comissão, tendo também em

vista a realização da compra da passagem para o professor Gersem José dos Santos Luciano para

participar como conferencista na mesa indicada (28/07/2022) e também para que apresente sua

pesquisa para os(as) docentes e discentes do PPGICAL vinculados(as) ao Grupo de Pesquisa

“Descolonizando as Relações Internacionais" (27/07/2022), decide pelo reembolso à profa. Tereza

Maria Spyer Dulci no valor exato de R$ R$1.262,99 (quatro mil cento e oitenta reais e três centavos).

Os dados para a transferência foram enviados por email à coordenação e à secretaria do PPG-ICAL.

Fica ainda pendente o valor das diárias (R$531,00 - vide Anexo IV).

A comissão analisou as propostas de livros e aprovou todas em seu mérito. No entanto, foi

enviado aos solicitantes, pela secretaria, um pedido de informação sobre a previsão aproximada

(mês) de publicação dos livros, para que a Comissão aloque-os nos editais. Isso será feito por

adendo à esta ata na medida do recebimento das respostas.
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Findada a reunião, nós, membros da comissão de finanças, lavramos e assinamos a presente ata:
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