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COMISSÃO DE FINANÇAS

No sexto dia do mês de outubro do ano de 2022, às 10h37min, reuniram-se as(o)  membras(o) titulares da

Comissão de Finanças do PPGICAL instituída pela Portaria ILAESP Nº 30, de 11 de julho de 2022, Profª.

Drª.  Heloísa Marques Gimenez (presidente), Profª. Drª. Élen Cristiane Schneider e TAE Esp. Taciano

Paulo  Duarte,  para  analisar  sugestão  de  mudança  de  valores  em rubricas  orçamentárias  do  PROAP

UNILA 2020/2021 e 7 solicitações de subsídio financeiro voltado para apoio à realização de eventos e

confecção impressa de 2 dossiês, sob as régias das normas editalícias do Edital PPGICAL Nº 17/2021

(PROAP UNILA 2020-2021 – Editais PRPPG Nº 96/2020, 122/2020, 20/2021 e 07/2022). Após debate,

foi  decidido:  A) SUGESTÃO DE MUDANÇA DE VALORES EM RUBRICAS DO PLANO DE

TRABALHO DO  PROAP UNILA 2020/2021: Considerando o prazo para a utilização do recurso, a

comissão respalda a sugestão da secretaria acadêmica do programa quanto ao remanejamento de rubricas

que  passam a  ser  as  seguintes: ITEM FINANCIÁVEL V  (finaliza  com  os  gastos  já  efetivados):

produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de

divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito dos programas de pós-graduação (especificação do

item financiável: a) Serviços de editoração em formato de livro, coletânea, publicação periódica temática,

obra de referência, dentre outras possíveis, em qualquer tipo de suporte impresso, eletrônico ou digital,

incluindo arquivos disponibilizados para acesso on-line ou download), o valor de R$ 10.070,00 (dez mil e

setenta reais);  ITEM FINANCIÁVEL VII (acréscimo):  a)  Despesas com deslocamento interurbano

nacional e internacional e auxílio de viagem nacional e internacional para convidados externos brasileiros

ou  estrangeiros  para  ministrar  conferências,  palestras,  mesas  redondas,  workshops,  dentre  outras

atividades oficiais previstas na programação do evento (especificação do item financiável: a) Despesas

com deslocamento interurbano nacional e internacional e auxílio de viagem nacional e internacional para

convidados externos brasileiros ou estrangeiros para ministrar conferências, palestras, mesas redondas,

workshops,  dentre  outras  atividades  oficiais  previstas  na  programação  do  evento),  o  valor  de  R$:

41.435,02  (quarenta  e  um  mil  quatrocentos  e  trinta  e  cinco  reais  e  dois  centavos) ;  e  ITEM

FINANCIÁVEL VIII (mantém):  participação de docentes e pesquisadores da UNILA vinculados ao

Programa  de  Pós-graduação  em  atividades  e  eventos  científico-acadêmicos  no  país  e  no  exterior

(especificação do item financiável: “a)”, “b)” e “c)”), o valor de R$: 60.016,56 (sessenta mil dezesseis

reais e cinquenta e seis centavos).  B) RUBRICA DO PROAP: VII – Apoio à realização de eventos

científico-acadêmicos no país = a)  Despesas com deslocamento interurbano nacional e internacional e

auxílio  de viagem nacional  e  internacional  para  convidados  externos  brasileiros  ou  estrangeiros  para
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ministrar conferências, palestras, mesas redondas, workshops, dentre outras atividades oficiais previstas na

programação do evento. CONSIDERANDO a existência de recurso financeiro cuja execução financeira

precisa  ser  concluída  até  começo  de  dezembro  de  2022,  aprova-se  o  que  segue:  Solicitações  para

participação do evento SEMINÁRIO DE DIÁLOGO POPULAR DE INVESTIGADORES(AS) SOCIALES:

América Latina,  construcción de resistencias populares y experiencias  de paz .  a)  DEOLINDA DEL

VALLE CARRIZO  (convidada externa):  RECOMENDA A APROVAÇÃO,    POR UNANIMIDADE  

para a concessão de auxílio viagem internacional, Santiago del Estero (Argentina) / Foz do Iguaçu (PR-

Brasil), no valor de R$: 1.874,10 (mil oitocentos e setenta e quatro reais e dez centavos) ciente que possa

variar  de  valor  em  decorrência  de  compra  de  passagens.  b)  EZEQUIEL  GUILLERMO  DAVID

ROLDÁN REY (convidado externa): RECOMENDA A APROVAÇÃO,   POR UNANIMIDADE   para a

concessão de auxílio viagem internacional, Santiago del Estero (Argentina) / Foz do Iguaçu (PR-Brasil),

no valor de R$: 1.874,10 (mil oitocentos e setenta e quatro reais e dez centavos) ciente que possa variar de

valor em decorrência de compra de passagens. c)  NIDIA MARIA ALFONSO CUEVAS (convidada

externa): RECOMENDA A APROVAÇÃO, POR UNANIMIDADE para a concessão de auxílio viagem

internacional, Havana (Cuba) / Foz do Iguaçu (PR-Brasil), no valor de R$: 18.013,50 (dezoito mil treze

reais e cinquenta centavos) ciente que possa variar de valor em decorrência de compra de passagens. d)

PIETRO DE JESUS LORA ALARCON (convidado externa): RECOMENDA A APROVAÇÃO,   POR  

UNANIMIDADE para a concessão de auxílio viagem nacional, São Paulo (Brasil) / Foz do Iguaçu (PR-

Brasil), no valor de R$: 1.770,80 (mil setecentos e setenta reais e oitenta centavos) ciente que possa variar

de valor em decorrência de compra de passagens. e)  RUBEN ALBERTO CASTILLO MOGOLLÓN

(convidado externa):  RECOMENDA A APROVAÇÃO,    POR UNANIMIDADE   para a  concessão de

auxílio viagem internacional, Bogotá (Colômbia) / Foz do Iguaçu (PR-Brasil), no valor de R$: 4.453,60

(quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) ciente que possa variar de valor em

decorrência  de compra de passagens.  C) RUBRICA DO PROAP: V –  Produção,  revisão,  tradução,

editoração, confecção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das atividades

desenvolvidas no âmbito dos programas de pós-graduação = a)  Serviços de editoração em formato de

livro, coletânea, publicação periódica temática, obra de referência, dentre outras possíveis, em qualquer

tipo de suporte impresso, eletrônico ou digital, incluindo arquivos disponibilizados para acesso on-line ou

download:  a) ANDREIA DA SILVA MOASSAB: RECOMENDA A APROVAÇÃO   POR MAIORIA  

DE VOTOS (2 votos favoráveis e 1 desfavorável), quanto a impressão de 250 unidades de 2 dossiês, no

valor de R$ 7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta reais). VOTOS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO: Drª.
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Heloisa  Marques Gimenez e Drª.  Élen Cristiane Schneider  ponderaram: “Consideramos a  positiva da

concessão, ao analisar que a publicação faz parte das atividades e da agenda de pesquisa da docente e não

há  outras  solicitações  de  publicação  até  o  momento.  Como  não  há  parâmetros  no  ICAL  para  as

atribuições,  respaldamos  que os  recursos  precisam ser  utilizados no âmbito  de pesquisa.  Estamos de

acordo  com  a  atribuição  do  recurso  para  a  solicitação  da  professora  Andreia  na  totalidade  dos  R$

7.380,00, sendo que será a partir da rubrica da F. Araucária, já que a fonte do recurso pode ser usada até o

ano que vem.” e VOTO DESFAVORÁVEL À CONCESSÃO: Esp. Taciano Paulo Duarte ponderou que

“ANDREIA DA SILVA MOASSAB, docente colaboradora vinculada à linha de pesquisa de Economia

Política Internacional e Blocos Regionais. SOLICITA A IMPRESSÃO DE 2 DOSSIÊS, na UNIDADE

DE  500  CÓPIAS,  para  a  divulgação  de  Caderno  Maloca  (GRUPO  DE  ESTUDOS

MULTIDISCIPLINARES  EM  ARQUITETURA  E  URBANISMOS  DO  SUL):  Caderno  Maloca  n.1

dossier  Direito  ao  Território  no  Quilombo  Apepu,  publicado  virtualmente  no  site

<https://issuu.com/cadernomaloca/docs/caderno_maloca_n1> EM SETEMBRO DE 2020 contendo 28 páginas e o

Caderno  Maloca  n.2  dossier  Dicionário  de  Arquitetura  de  Terreiros  a  partir  do  Ilê  Asé  Oju  Ogun

Funmilayio,  publicado  virtualmente  no  site  <https://issuu.com/cadernomaloca/docs/caderno_maloca_n2>  EM

MARÇO DE 2021 contendo 112 páginas. Descreveu que está em vias de catalogação pelo ISSN. Para o

caderno Nº 01, solicita o valor de R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa reais) e para o Caderno Nº

2, em maior quantidade de páginas, o valor de R$ 9.668,10 (nove mil seiscentos e sessenta e oito reais e

dez centavos), totalizando o montante de R$ 12.158,10 (doze mil cento e cinquenta e oito reais de dez

centavos). Outro sim, declara a possibilidade da concessão de R$: 7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta

reais) em caso de concessão para impressão de 250 exemplares de cada dossiê. Após a análise, de ambos

os  dossiês  coloridos,  pondero  ser  de  relevável  importância  (muito  bem  apresentado  pela  docente

solicitante)  porém não foi  possível  perceber  vinculação  de  demais  docentes  do PPGICAL (NESSAS

EDIÇÕES ESPECÍFICAS) considerando os nomes descritos nos seguintes elementos: Capa, Conselho

Editorial, Coordenação Editorial, Projeto gráfico e diagramação, Desenhos arquitetônicos, Fotografias e

Textos; o que por si não seria impeditivo, porém apresento na análise do material bibliográfico. Neste

ponto de análise espefício, pondero a RELEVÂNCIA DAS PUBLICAÇÕES ao ponto de considerar, em

outro dossiê  com ampla participação  de docentes  vinculados ao PPG (nas  linhas  de pesquisa que se

vinculam)  uma  análise  distinta  da  que  hora  vislumbro,  porém  com  solicitação  com  antecedência  à

confecção da obra. CONSIDERANDO 1. o recurso disponível ao PPGICAL para esse fim específico, 2. a

necessidade de ponderação quanto a solicitações de obras bibliográficas  constituídas pelo PPGICAL, 3.
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que não é uma publicação vinculada ao programa, mas sim à docente do PPG e 4. ponderando que os

dossiês (um de 2020 e outro de 2021) estão disponíveis em site para divulgação virtual relacionado com a

necessária análise do devido Controle da Despesa Pública, quanto ao princípio da economicidade; VOTO:

PELA NÃO CONCESSÃO DO VALOR REQUERIDO.”.  Ao fim a Comissão de Finanças  ponderou

novamente quanto a importância de se constituir uma Política de Concessão de subsídios financeiros pelo

PPGICAL, através do colegiado. Marcou-se a próxima reunião para o dia 20 de outubro de 2022, no

horário das 10h30 às 11h30, desde que exista objeto de análise encaminhado em até 3 (três)  dias  de

antecedência à reunião. Nada mais havendo, a presidente deu por concluída a presente reunião às 11 horas

e 51 minutos e eu, Taciano Paulo Duarte, lavrei a presente ata que será assinada por mim, pela presidente

e  a  membro  docente  titular  presente  via  SIPAC e,  após,  encaminhada  pela  secretaria  acadêmica  do

programa ao coordenador para análise, decisão de mérito que lhe compete regimentalmente e, em caso de

aprovação, publicação de edital no Portal de Documentos da UNILA através da secretaria acadêmica do

programa de pós-graduação e transferências dos valores correspondentes.
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 06/10/2022

ATA DE REUNIÃO Nº 10/2022 - PPGICAL (10.01.06.02.04.08) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 13/10/2022 09:04 )
ELEN CRISTIANE SCHNEIDER
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 2148209

 (Assinado digitalmente em 12/10/2022 18:00 )
HELOISA MARQUES GIMENEZ
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 1952009

 (Assinado digitalmente em 11/10/2022 18:46 )
TACIANO PAULO DUARTE
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

PPGICAL (10.01.06.02.04.08)

Matrícula: 2142659
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número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 10 2022 ATA DE REUNIÃO 11/10/2022

7220a8c805
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