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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

INSTITUTO MERCOSUL DE ESTUDOS AVANÇADOS DA UNILA

EDITAL Nº 22/2020/IMEA-UNILA 

Foz do Iguaçu , 07 de dezembro de 2020.

EDITAL IMEA Nº 22/2020/IMEA-UNILA

 

O COORDENADOR do Ins�tuto Mercosul de Estudos Avançados da Universidade Federal da 
Integração La�no-Americana (UNILA), nomeado pela Portaria UNILA 360/2019/GR Torna 
público Edital 22/2020/IMEA que re�fica o Edital nº 11/2020/IMEA que dispõe sobre o apoio 
à par�cipação em evento.
 

1. RETIFICAÇÃO
 

Onde se lê:
 

4.4 Serão indeferidas propostas com nota insuficiente. Do indeferimento se dará ciência ao (à) 
proponente para que, no prazo improrrogável de 2 (dois) dias, apresente recurso apontando os 
argumentos necessários e específicos face à insuficiência apontada na avaliação;

 

9. (...)

 

Divulgação da avaliação, por ordem decrescente 07/12/2020

Oposição de recurso do resultado da avaliação 07 e 08/12/2020

Resposta aos recursos opostos e divulgação dos resultados 09 e 10/12/2020

Divulgação do resultado final 11/12/2020

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

14/12 a 23/12/2020

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

Prestação de contas final até 30 (trinta) dias após o retorno do 
proponente do evento, e de qualquer forma (com ou sem o gasto) 
em até 30 (trinta) dias do término do período final de execução 
do recurso.

*21/01/2022
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Leia-se:
4.4 Serão indeferidas propostas com nota insuficiente. Do indeferimento se dará ciência ao (à) 
proponente para que, no prazo improrrogável de 1 (um) dia, apresente recurso apontando os 
argumentos necessários e específicos face à insuficiência apontada na avaliação;
 

9. (...)

 

Divulgação da avaliação, por ordem decrescente 11/12/2020

Oposição de recurso do resultado da avaliação 11 a 12/12/2020

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

Divulgação do resultado final até 16/12/2020

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 final até 30 (trinta) dias após o retorno do 
proponente do evento, e de qualquer forma (com ou sem o gasto) 
em até 30 (trinta) dias do término do período final de execução 
do recurso.

*21/01/2022

 

2. DISPOSIÇÕES FINAIS
As demais disposições do Edital 11/2020/IMEA permanecem inalteradas.

 

(Assinado digitalmente em 07/12/2020 18:11 ) 
JAMES HUMBERTO ZOMIGHANI JUNIOR 

CHEFE DE COORDENADORIA 
Matrícula: 2140327 

Processo Associado: 23422.013633/2020-57
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