
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA – UNILA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL PROGRAD Nº. 59 DE 17 DE MAIO DE 2022

O PRÓ-REITOR ADJUNTO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
LATINOAMERICANA – UNILA, designado pela Portaria UNILA no 25/2020/GR, de 30 de janeiro
de 2020, com base nas atribuições delegadas pela Portaria UNILA no 280/2020/GR, de 21 de
agosto de 2020, nos termos da legislação.

RESOLVE:

Retificar o Edital no. 55/2022/PROGRAD, conforme segue.

I. Onde se lê:

4. DO CRONOGRAMA

4.1 As solicitações de apoio à participação de discentes em eventos à distância, de natureza
científico-acadêmica,  ou  artístico-cultural,  devem  ser  submetidas,  respeitando-se  o  seguinte
cronograma:

ATIVIDADE DATA
Publicação do Edital de Solicitação de Apoio Financeiro - TCC. 16/05/2022

Período para submissão de solicitações. 16/05 à 27/05/2022
Publicação do Edital com o resultado preliminar (data provável) 02/06/2022
Período para interposição de recurso do resultado preliminar 03/06/22 à 04/06/22
Publicação do resultado dos recursos do resultado preliminar e 

Publicação do resultado final (data provável). 07/06/2022

Período para assinatura do Termo de Compromisso (Anexo II) 08/06/22 à 13/06/2022

Previsão para depósito do apoio financeiro em conta-corrente 
informada pelo discente contemplado

A partir da primeira
quinzena do mês de
Julho/22 conforme

cronograma estipulado
no item 4.2 

Entrega da prestação de contas, conforme item 12 deste Edital. Até dez dias após a
participação no evento.

Leia-se:

4. DO CRONOGRAMA

4.1 As solicitações de apoio à participação de discentes em eventos à distância, de natureza
científico-acadêmica,  ou  artístico-cultural,  devem  ser  submetidas,  respeitando-se  o  seguinte
cronograma:

ATIVIDADE DATA
Publicação  do  Edital  para  submissão  de  solicitações  de
Programa de Apoio à Participação de Discentes em Eventos
(PAPADE)

16/05/2022

Período para submissão de solicitações. 16/05 à 27/05/2022
Publicação do Edital com o resultado preliminar (data provável) 02/06/2022
Período para interposição de recurso do resultado preliminar 03/06/22 à 04/06/22
Publicação do resultado dos recursos do resultado preliminar  e
Publicação do resultado final (data provável). 07/06/2022



Período para assinatura do Termo de Compromisso (Anexo II) 08/06/22 à 13/06/2022

Previsão  para  depósito  do  apoio  financeiro  em  conta-corrente
informada pelo discente contemplado

A partir da primeira
quinzena do mês de
Julho/22 conforme

cronograma estipulado
no item 4.2 

Entrega da prestação de contas, conforme item 12 deste Edital. Até dez dias após a
participação no evento.

Foz do Iguaçu, 17 de maio de 2022

PROF. PABLO HENRIQUE NUNES
Pró-Reitor de Graduação
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