
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITALPROGRAD nº 016, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017

O  PRÓ-REITOR  DE  GRADUAÇÃO  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA – UNILA, conforme competências  delegadas  pela  Portaria  UNILA nº.
042, de 25 de janeiro de 2017, e nos termos da legislação, torna pública a  retificação do Edital
PROGRAD  nº.  010/2016,  de  14  de  Fevereiro  de  2017,  que  passa  a  ter  a  redação  a  seguir
especificada, permanecendo inalterados os demais itens, subitens e anexos do edital supracitado.

1. Onde se lê:

4.2 Os candidatos habilitados para a realização da segunda fase de avaliação deverão preencher o
formulário eletrônico, disponibilizado por meio do link inscreva.unila.edu.br (evento “Processo Se-
letivo de Música 2017 – 2ª Etapa”), devendo observar os seguintes procedimentos:

I – Acessar a página eletrônica inscreva.unila.edu.br (evento Processo Seletivo de Música 2017 – 2ª
Etapa), no período de 14 de fevereiro de 2016, a partir das 18h, a 20 de fevereiro de 2016, até às
23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), horário oficial de Brasília;

5.1 O resultado final do presente Processo Seletivo, conforme item 11.1 do Edital PROGRAD nº.
140/2016, de 20 de dezembro de 2016, será divulgado no dia 26 de fevereiro de 2016, na página
eletrônica oficial da UNILA.

6.2 Os candidatos poderão interpor os recursos até às 23:59h (vinte e três horas e cinquenta e nove
minutos) do dia 16 de dezembro de 2016.

Leia-se:
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6.2 Os candidatos poderão interpor os recursos até às 23:59h (vinte e três horas e cinquenta e nove
minutos) do dia   16 de fevereiro de 2017  .
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