
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA –

UNILA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL PROGRAD Nº 045, DE 07 DE ABRIL DE 2017

Torna pública a avaliação preliminar das solicitações de
apoio financeiro a discentes  que visam a realização de
pesquisa  de  campo  ou  visitas  técnicas  ou  viagens  de
estudos, para a realização de Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC).

O Pró-Reitor de Graduação em exercício, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana,
conforme competências delegadas por meio da Portaria PROGEPE nº 306, de 22 de junho de 2016,
nos termos da legislação vigente, e 

CONSIDERANDO a Resolução CONSUN nº 016/2013.

CONSIDERANDO os Editais PROGRAD nº. 021, 036 e 042/2016, 

RESOLVE:

Tornar público o resultado preliminar das avaliações de solicitação do apoio financeiro a estudantes,
para realização de pesquisa de campo,  visita  técnica e  viagem de estudos para a  realização de
trabalho de conclusão de curso de graduação presencial da UNILA, quando previsto em projeto de
pesquisa, no primeiro semestre de 2017. 

1. DOS RESULTADOS PRELIMINARES

1.1 O resultado preliminar da análise dos pedidos de apoio supracitado encontra-se no Anexo I do
presente Edital.

2. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

2.1  Para  os  efeitos  deste  Edital,  entende-se  como  recurso,  o  pedido  de  reconsideração  da
homologação da inscrição,  ou de reconsideração da decisão relativa à classificação da proposta
apresentada.

2.2 Os pedidos de recurso deverão ser preenchidos exclusivamente segundo formulário eletrônico
(Anexo  II  deste  Edital),  que  consta  no  endereço  eletrônico  disponível  em
https://inscreva.unila.edu.br/events/530/subscriptions/new,  nos  dias  07  a  10  de  abril  de  2017,
devendo conter justificativas do motivo do desacordo em relação à decisão.



2.3  Somente  serão  admitidos  recursos  que  versem  sobre  falhas  administrativas  de  julgamento
quanto à classificação da proposta ou procedimentos adotados.

2.4 Não serão consideradas como recurso, alterações no conteúdo da proposta inicial.

2.5 O resultado da avaliação dos recursos administrativos serão publicados no dia 13 de abril de
2017, no endereço eletrônico www.unila.edu.br/conteudo/editais-graduação.

Foz do Iguaçu, 07 de abril de 2017.

GERALDINO ALVES BARTOZEK 
Pró-Reitor de Graduação em exercício


