
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL PROGRAD nº. 046, DE 18 DE MARÇO DE 2019

O PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LA-
TINO-AMERICANA – UNILA, designado pela Portaria UNILA nº. 394, de 30 de junho de 2017, 
com base nas atribuições delegadas pela Portaria UNILA nº. 042, de 25 de janeiro de 2017, nos ter-
mos da legislação,

RESOLVE

Tornar pública a retificação do Edital PROGRAD nº. 045/2019, e de seu Anexo I, referente ao 
cronograma das chamadas públicas para o processo seletivo de vagas remanescentes UNILA 2019, 
regido pelo referido edital, com a finalidade de incluir a data, o local, e o horário para a chamada 
pública que será realizada para o preenchimento das vagas do curso de Filosofia – Licenciatura, 
como também incluir  o subitem 3.8.1, referente à data considerada para o descrito no item 3.8 
daquele edital.

1. DA RETIFICAÇÃO

1.1  Fica  incluído  ao  Edital  PROGRAD  nº.  045/2019,  o  subitem  3.8.1,  conforme  estabelecido 
abaixo:

“3.8.1 Para efeito de análise do vínculo do discente com a UNILA, serão considerados os dados 
registrados pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA consultados no 
dia 21 de março de 2019.”

1.2 Fica desde já incluída ao Anexo I do Edital PROGRAD nº. 045/2019, a data, local, e o horário 
para a chamada pública que será realizada para o preenchimento das vagas do curso de Filosofia – 
Licenciatura, conforme estabelecido abaixo:

DATA: 28/03/2019 – TARDE (QUINTA-FEIRA)

LOCAL: Auditório do Campus UNILA – Jardim Universitário (Auditório – Piso 3 – Prédio Central)

* As portas para acesso ao auditório do Jardim Universitário serão fechadas no horário de início da 
chamada para cada curso, sendo vedado o ingresso após o horário estabelecido para cada curso.

CURSOS HORÁRIO DE ENTRADA INÍCIO DA CHAMADA (hr)

Filosofia 16h 16:10

PROF. LÚCIO FLÁVIO GROSS FREITAS
Pró-Reitor de Graduação


