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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

INSTITUTO MERCOSUL DE ESTUDOS AVANÇADOS DA UNILA
 
 

EDITAL Nº 10/2020/IMEA-UNILA 
 

Foz do Iguaçu , 10 de novembro de 2020.

O COORDENADOR do Instituto Mercosul de Estudos Avançados da Universidade Federal da 
Integração Latino-Americana (UNILA), nomeado pela Portaria UNILA 360/2019/GR Torna 
público Edital de retificação do Edital nº 08/2020/IMEA que dispõe sobre o apoio ao 
desenvolvimento de pesquisas avançadas para o conhecimento científico, relacionadas à 
pandemia de Covid-19 (causada pelo novo coronavírus SARS-Cov-2), processo: 
23422.013121/2020-10.
 

  

1. RETIFICAÇÃO
 

Onde se lê:
 

"2.1 O valor total deste edital é de, no mínimo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 
destinados a partir da ação orçamentária C1 do IMEA, plano interno  MC001G01ADN.?

 

?5.1.4 Estar adimplente com a prestação de contas de recursos oriundos de outras 
macrounidades e do IMEA, se for o caso;?

 
 

?9. CRONOGRAMA?

 

ATIVIDADES PERÍODO

Impugnação do Edital 04 a 06/11/2020

Respostas às impugnações (se houver) 06 a 07/11/2020

Inscrições 08/11/2020 a 
21/11/2020

Publicação das inscrições homologadas 23/11/2020

Divulgação da primeira etapa de avaliação, caráter eliminatório, por 
ordem decrescente (Comissão UNILA) 

30/11/2020

Oposição de recurso do resultado da primeira etapa de avaliação 01 e 02/12/2020

Resposta aos recursos opostos e divulgação dos resultados 02 e 03/12; e 
03/12/2020

Divulgação da segunda etapa de avaliação, caráter classificatório, por 
ordem decrescente;

11/12/2020

Oposição de recurso do resultado da segunda etapa de avaliação 11 e 12/12/2020

Resposta aos recursos opostos e divulgação dos resultados 12 e 13/12/2020
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Divulgação da ordem de classificação final 14/12/2020

Pedido de reconsideração do cálculo da ordem de classificação 14/12/2020

Divulgação do resultado final 15/12/2020

Prazo para liberação do recurso em conta indicada pelo(a) 
proponente/coordenador(a)

16/12 a 23/12/2020

Período de execução dos recursos financeiros 23/12/2020 a 
22/12/2021

Prestação de contas semestral (apenas parcial de relatório técnico-
científico)

22/06/2021

Prestação de contas final. Obs. Até 30 (trinta) dias após o término do 
período final de execução do recurso

22/01/2022

 

 

Leia-se:
 

?2.1 O valor total deste edital é de, no mínimo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 
destinados a partir da ação orçamentária C2 do IMEA, plano interno  MC002G01ADN.?

 

?5.1.4 Estar adimplente com a prestação de contas de recursos oriundos do IMEA, se 
for o caso;?

 

?9. CRONOGRAMA?

 

ATIVIDADES PERÍODO

Impugnação do Edital 04 a 06/11/2020

Respostas às impugnações (se houver) 06 a 07/11/2020

Inscrições 08/11/2020 a 
21/11/2020

Publicação das inscrições homologadas 23/11/2020

Divulgação da primeira etapa de avaliação, caráter eliminatório, por 
ordem decrescente (Comissão UNILA) 

30/11/2020

Oposição de recurso do resultado da primeira etapa de avaliação 01 e 02/12/2020

Resposta aos recursos opostos e divulgação dos resultados 02 e 03/12; e 
03/12/2020

Divulgação da segunda etapa de avaliação, caráter classificatório, por 
ordem decrescente;

11/12/2020

Oposição de recurso do resultado da segunda etapa de avaliação e/ou 
pedido de reconsideração do cálculo da nota e ordem de classificação.

11 e 12/12/2020

Resposta aos recursos opostos e divulgação dos resultados 14 e 15/12/2020

Divulgação do resultado final 16/12/2020

Prazo para liberação do recurso em conta indicada pelo(a) 16/12 a 23/12/2020
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proponente/coordenador(a)

Período de execução dos recursos financeiros 23/12/2020 a 
22/12/2021

Prestação de contas semestral (apenas parcial de relatório técnico-
científico)

22/06/2021

Prestação de contas final. Obs. Até 30 (trinta) dias após o término do 
período final de execução do recurso

22/01/2022

 
 

2. DISPOSIÇÕES FINAIS

As demais disposições do Edital 08/2020/IMEA permanecem inalteradas.
 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 10/11/2020 10:34 ) 
JAMES HUMBERTO ZOMIGHANI JUNIOR 

CHEFE DE COORDENADORIA 
Matrícula: 2140327 

Processo Associado: 23422.013121/2020-10
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