
 
ANEXO I 

 
CRONOGRAMA 

DAS ATIVIDADES PARA O EDITAL 11/2020/PROEX  
 PIBEX 2020/2021 

 

 
ATIVIDADES PRAZOS 

Publicação do edital 09/06/2020 

1ª ETAPA  
Submissão de 

propostas e 
homologação de 

inscritos 

Período de recebimento das inscrições e envio de        
documentação. ( Via INSCREVA) De 09/06 a 28/06/2020 

Resultado preliminar das inscrições homologadas a partir de 29/06/2020 

Solicitações de recursos para inscrições não      
homologadas  

48 horas após a divulgação das 
inscrições homologadas 

Resultado final das inscrições homologadas A partir do dia 02/07/2020 

 
2ª ETAPA* 

Classificação das 
propostas, 

atribuição de cotas 
de bolsas e seleção 

de bolsistas.  

Classificação preliminar das propostas homologadas A partir do dia 20/07/2020 

Período recursal 48 horas após a divulgação da 
Classificação preliminar 

Classificação Final das propostas A partir do dia 30/07/2020 

Publicação do edital de atribuição de cotas de bolsas A partir do dia 31/07/2020** 

Cadastro do projeto no SIGAA 
até 07 dias contínuos após 
divulgação das propostas 
contempladas com bolsa.  

Indicação dos bolsistas através do cadastro do Plano de         
Trabalho no SIGAA 

até 10 dias contínuos a partir da 
data de divulgação do edital de 
atribuição de cotas de bolsas 

Resultado preliminar de homologação dos bolsistas      
indicados A partir do dia 31/07/2020** 

Período recursal ou substituição/adequação dos discentes      
com a indicação não aprovada*** 

até 3 dias (três dias contínuos) a 
partir da divulgação do 
resultado preliminar de 

homologação dos bolsistas, com 
encerramento às 23h59min do 

último dia 

Resultado Final de homologação dos bolsistas A partir do dia 31/07/2020** 

Entrega da documentação requerida pela PROEX e       
Fundação Araucária  

Até 2 dias após o resultado final 
de homologação dos bolsistas. 

 Vigência das bolsas 
12 meses a partir da assinatura 

do convênio  pela Fundação 
Araucária 

 
* A Etapa II está condicionada à aprovação da proposta institucional da UNILA na Chamada Pública 06/2020 -                  
PIBEX/FA e os prazos poderão sofrer alterações. 
**A depender da data de divulgação do Resultado emitido pela Fundação Araucária, seguindo item 7.7 da Chamada                 
Pública 06/2020/FA - PIBEX 
*** Não haverá novo período recursal, após segunda indicação não homologada. 
 

 

 

https://inscreva.unila.edu.br/events/1247/subscriptions/new
https://sig.unila.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do
https://sig.unila.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do
http://www.fappr.pr.gov.br/arquivos/File/chamadas2020/2020_CP06_PIBEX.pdf
http://www.fappr.pr.gov.br/arquivos/File/chamadas2020/2020_CP06_PIBEX.pdf

