
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 2ª REUNIÃO COMISSÃO PROAP

No vigésimo  sétimo dia do mês de abril do ano de 2022, às 18h05min, reuniram-se as/o membros da

Comissão PROAP do PPGICAL, Profª Drª Tereza Maria Spyer Dulci (presidente), a Profª Drª Heloísa Marques

Gimenez e técnico-administrativo em educação Taciano Paulo Duarte (suplente no exercício da titularidade)

para analisar, de modo a assessorar a Coordenação, a solicitação de subsídio financeiro para o pagamento de

taxa de inscrição em evento para apresentação de trabalho científico por discente e passagens aéreas, diárias

taxa de inscrição  a  docente  para  apresentação em evento  científicos  internacional  sob  a  régia  das  normas

editalícias do Edital PPGICAL Nº 17/2021 (PROAP UNILA 2020-2021). Foi decidido: 1. PARTICIPAÇÃO

DE  DISCENTE  EM  EVENTO  NACIONAL  E  INTERNACIONAL  (taxa  de  inscrição  com  a

apresentação de trabalho científico):  Após  análise  de documentos  encaminhados,  que se  enquadram nas

normas editalícias do Edital PPGICAL Nº 17/2021, DECIDE POR APROVAR a solicitação do pagamento da

taxa de inscrição no XV Encontro Internacional da Associação Nacional de Pesquisadores e Professores de

História das Américas (de 26/07/2022 a 29/07/2022), objetivando apresentação de trabalho científico, no valor

individual para não associados/a de R$: 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS) solicitado pela seguinte

mestranda  adimplente:  I.  DIANA  ROCÍO  ANTE  PADILLA,  turma  de  2021  sobre  a  matrícula

2021.1070.0000.1475. Chamamos a atenção para o fato da conta bancária da discente ser de domínio de banco

estrangeiro (Produbanco – grupo Promerica),  desta forma o coordenador, em contato com a discente, deverá

avaliar a possibilidade, ou não, da transferência. 2. PARTICIPAÇÃO DE DOCENTE EM ATIVIDADE E

EVENTO CIENTÍFICO-ACADÊMICO NO EXTERIOR (passagens aéreas, diárias e participação de

mini curso): Após análise de documentos encaminhados pelo docente FERNANDO CORRÊA PRADO, que se

enquadram  nas  normas  editalícias  do  Edital  PPGICAL  Nº  17/2021,  objetivando  apresentação  do  artigo

científico “Para além da problemática do desenvolvimentismo: Notas a partir de Vânia Bambirra” 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 entre os dias 07 a 10 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 que o valor possui uma variação grade mudança diariamente, o que inviabiliza a

concessão analítica de valores reais, então recomenda-se que o coordenador compre a passagem ida e volta da

melhor cotação de preço no dia da efetiva compra e que salve os valores  da cotação do dia  para  fins de

prestação de contas dos 3 orçamentos válidos. b) Prover o pedido de pagamento de diárias, em conformidade
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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 do evento (4 diárias completas – 7 a 10 de junho), porém existe a necessidade de considerar o tempo do

deslocamento, assim somente após a compra das passagens aéreas, pelo coordenador, se poderá chegar a um

valor específico real da quantidade de diárias necessárias. Para tal, a secretaria acadêmica, após a compra das

passagens, poderá calcular com exatidão os valores reais para a concessão das diárias 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), convertido hoje (27/04/2022) no site oficial do Banco

Central  do  Brasil  (conforme  tabela  em  anexo  a  esta  ata),  em  atenção  ás  normas  editalícias  e  demais

regulamentações, para o valor de R$: 401,28 (quatrocentos e um real e vinte e oito centavos), valor este que

o coordenador já poderá transferir ao docente, após sua decisão de mérito. Nada mais havendo, a presidente

deu por concluída a presente reunião às 18 horas e  23 minutos  e eu,  Taciano Paulo Duarte,  lavrei  a

presente ata que será assinada por mim e pela presidente e a membro docente via SIPAC e, após, enviada

a Coordenação para análise, decisão de mérito que lhe compete e, em caso de aprovação, publicação de

edital  no  Portal  de  Documentos  da  UNILA  através  da  secretaria  acadêmica  do  programa  de  pós-

graduação.
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 27/04/2022

ATA Nº 1/2022 - null 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 27/04/2022 20:55 )
HELOISA MARQUES GIMENEZ
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 1952009

 (Assinado digitalmente em 27/04/2022 18:10 )
TACIANO PAULO DUARTE
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

PPGICAL (10.01.06.02.04.08)

Matrícula: 2142659

 (Assinado digitalmente em 27/04/2022 18:19 )
TEREZA MARIA SPYER DULCI
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

ILAESP (10.01.06.02.04)

Matrícula: 2885320
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