
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL PROGRAD Nº 139, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018

Torna  pública  a  chamada  interna  para  a  apresentação  de
propostas  de  trabalho  para  a  1ª  Mostra  de  Cursos  a  ser
realizada durante a programação da 1ª  Semana Integrada de
Ensino,  Pesquisa  e  Extensão:  Indissociabilidade,
Interdisciplinariedade  e  Interculturalidade  da  Universidade
Federal da Integração Latino-Americana - UNILA.

O Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana,  designado
pela Portaria UNILA Nº 394 de 30 de junho de 2017 e conforme competências delegadas por meio
da Portaria UNILA Nº 042, de 25 de janeiro de 2017, 

CONSIDERANDO  a  realização  da  1ª  Semana  Integrada  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão:
Indissociabilidade, Interdisciplinariedade e Interculturalidade, no período de 16 a 19 de outubro de
2018, no campus do Jardim Universitário;

CONSIDERANDO a realização da 1º Mostra de Cursos da UNILA, nos dias 18 e 19 de outubro,
que terá a finalidade de apresentar à comunidade em geral as características de cada um dos cursos
de graduação da UNILA e do Ciclo Comum de Estudos, contribuindo com a difusão da missão e
vocação institucional, além de possibilitar informações relevantes para o ingresso da comunidade na
UNILA;

RESOLVE

Torna pública a chamada interna para a apresentação de propostas de trabalho para a 1ª Mostra de
Cursos da UNILA, a ser realizada junto a 1ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão:
Indissociabilidade, Interdisciplinariedade e Interculturalidade. 
 
1 DO EVENTO E DOS OBJETIVOS

1.1 A 1ª Mostra de Cursos da UNILA será realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2018, integrando
a  programação  da  1º  Semana  Integrada  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  –  Indissociabilidade,
Interdisciplinariedade e Interculturalidade, que será realizada no período de 16 a 19 de outubro do
corrente ano, conforme previsto no Calendário Acadêmico de 2018 – Resolução CONSUN nº. 28,
de 20 de dezembro de 2017.
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3  DA PARTICIPAÇÃO  DOS  CURSOS  DE GRADUAÇÃO  E  DO  CICLO  COMUM DE
ESTUDOS NA 1ª MOSTRA DE CURSOS DA UNILA

3.1 Para a participação dos cursos de graduação e do Ciclo Comum de Estudos durante a 1ª Mostra
de Cursos de Graduação, a UNILA disponibilizará a seguinte estrutura:

a)  Material de divulgação: um banner bastão 90x110cm com nome do curso; 1.000 unidades de
folders A4 específicos de cada curso (conteúdo: perfil do curso, perfil do egresso e informações da
UNILA, conforme enviado para revisão aos coordenadores); 200 adesivos pequenos com nome do
curso de graduação;
b) Infraestrutura (1): 01 estande com dimensões de 4m x 3m x 2,2m de altura; com divisórias em
painéis TS, com estrutura em alumínio no sistema modular octanorme; 01 ponto de luz a cada 3 m2
e 01 ponto de energia de 110v; 01 placa indicativa de 0,98 m x 0,46 m em letra Arial, cor Preta; piso
revestido com forração grafite fixada no piso com fita dupla face; 01 mesa redonda com tampo de
vidro, 03 cadeiras estofadas, 01 lixeira; 02 ganchos para pendurar banner (por estande); para cada
um dos 29 cursos de graduação;
c) Infraestrutura (2): 02 unidades de estandes de 7x4 (para esquinas) com divisórias em painéis TS,
com estrutura em alumínio no sistema modular octanorme; cada uma com 01 ponto de luz a cada 3
m2 e 01 ponto de energia de 110v; 01 placa indicativa de 0,98 m x 0,46 m em letra Arial, cor Preta;
piso revestido com forração grafite fixada no piso com fita dupla face; 01 mesa redonda com tampo
de vidro, 03 cadeiras estofadas, 01 lixeira; 02 ganchos para pendurar banner (por estande); para o
Ciclo Comum de Estudos e outras ações vinculadas a missão institucional, e para os cursos de pós-
graduação da UNILA.

3.2 Para complementar a necessidade da infraestrutura básica disponibilizada pela UNILA para a
realização  da  1ª  Mostra  de  Cursos,  a  PROGRAD  concederá  apoio  financeiro  para  o
desenvolvimento  de  atividades  vinculadas  ao  evento,  pelos  cursos  de  graduação  e  pelo  Ciclo
Comum de Estudos, mediante a apresentação de propostas.

4 DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. Serão financiáveis as propostas de atividades vinculadas aos cursos de graduação e ao Ciclo
Comum de  Estudos,  que  serão  desenvolvidas  durante  a  1ª  Mostra  de  Cursos  da  UNILA,  para
aquisição de material de consumo estritamente destinado à utilização durante o evento.

4.2 O valor total destinado ao apoio financeiro para as propostas aludidas no item 4.1 será de R$
13.000,00 (treze mil reais).

4.1.1 Cada curso de graduação poderá submeter uma proposta ao presente edital, no valor máximo
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada.

4.1.2  O Ciclo  Comum de Estudos  poderá  submeter  uma proposta  ao  presente  edital,  no  valor
máximo de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

4.3 São permitidas, exclusivamente, despesas efetuadas dentro do período de vigência do presente
edital e que tenham sido aprovadas pela PROGRAD, de acordo com os orçamentos apresentados
(Anexo I) e o explicitado no formulário de previsão de gastos (Anexo II), desde que não façam
parte materiais disponíveis no Almoxarifado da UNILA.
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4.4 As propostas deverão ser submetidas ao presente edital por um ou mais docentes, e os recursos
destinados  aos  objetos  deste  edital  serão  depositados  na  conta  corrente  do  docente  proponente
principal, que ficará encarregado da operacionalização dos mesmos.

5 DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS

5.1 As propostas de participação dos cursos de graduação e do Ciclo Comum de Estudos na 1ª
Mostra de Cursos da UNILA deverão ser submetidas por no mínimo, um docente, e deverá contar
com uma equipe de trabalho.

5.2 São requisitos para a submissão das propostas:

a) Ser docente efetivo da UNILA;
b) Apresentar proposta, contendo os seguintes tópicos: objetivos, metodologia de apresentação do
curso de graduação ou do Ciclo Comum de Estudos na 1ª Mostra de Cursos da UNILA, resultados
esperados, justificativas dos itens a serem adquiridos, equipe de trabalho, etc.;
c) Para todas as aquisições a serem realizadas, apresentar três orçamentos (Anexo I);
d) Apresentar formulário de previsão de gastos (Anexo II);
e) Não estar afastado das suas atividades nas datas de solicitação do apoio financeiro e durante a 1ª
Mostra de Cursos da UNILA;
f) Preencher a proposta online no endereço eletrônico disponível no endereço eletrônico disponível
em CLIQUE AQUI;
g) Não possuir pendências com a prestação de recursos recebidos da UNILA em outras ações.

5.3 A proposta deverá contar com uma equipe de trabalho, que será a responsável por desenvolver
as atividades no estande do curso de graduação ou do Ciclo Comum de Estudos, e poderá organizar-
se em turnos para atender a comunidade externa que visitará a 1ª Mostra de Cursos da UNILA, e
poderá ser composta, conforme segue:

a) 01 (um) ou mais docentes de cada curso de graduação e vinculados ao Ciclo Comum de Estudos,
responsáveis pelo envio da proposta  de participação na 1ª  Mostra de Cursos da UNILA, e  por
auxiliar os estudantes na divulgação do curso de graduação e do Ciclo Comum de Estudos aos
visitantes;
b) 06 (seis) ou mais discentes,  que farão parte da equipe,  e contribuirão com a divulgação dos
cursos de graduação e do Ciclo Comum de Estudos.

5.4 Após a seleção das propostas que serão desenvolvidas na 1ª Mostra de Cursos de Graduação, os
discentes e docentes responsáveis por elas não poderão solicitar o cancelamento de sua participação
no evento.

5.5 Os docentes e os discentes que participarem da 1ª Mostra de Cursos da UNILA farão jus a
certificado de participação, emitido pela PROGRAD.

6 DAS ATRIBUIÇÕES DA PROGRAD

6.1 São atribuições da PROGRAD no âmbito deste Edital:
a) disponibilizar apoio técnico para o planejamento e organização da 1ª Mostra de Cursos da UNILA;
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b) Avaliar as propostas  que farão parte da 1ª Mostra de Cursos de Graduação, de acordo com os
objetivos da instituição com a promoção do evento, utilizando os critérios e procedimentos indicados
neste Edital;
c) Analisar os relatórios de prestação de contas e decidir sobre a aprovação;
d) Manter arquivo atualizado com informações referentes às concessões de apoio do Programa;
e) Certificar os participantes.

7 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

7.1 Serão desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com as exigências deste edital.

7.2  A divulgação  preliminar  e  final  referente  à  homologação  das  propostas  selecionadas  será
realizada na data prevista no cronograma e estará disponível no Portal de Editais da UNILA. 

8 DOS RECURSOS

8.1 Os recursos quanto à homologação das inscrições poderão ser interpostos, conforme o prazo
estabelecido no cronograma, exclusivamente no endereço eletrônico disponível em CLIQUE AQUI.

9 DO CRONOGRAMA

ETAPAS PRAZO

1. Publicação da Chamada Interna 30/08/2018

2. Período de inscrição das propostas 30/08 a 19/09/2018

3. Reunião de esclarecimentos e orientações para a submissão das propostas PTI - 06/09/2018
14h30 as 17h
B04E03S09

JU - 06/09/2018
09h30 as 11h
Sala G102 

4. Divulgação das propostas classificadas 21/09/2018

5. Depósito em conta corrente do proponente do valor necessário para a
execução da proposta

Previsão até
10/10/2018

6. Prestação de contas Até 31/10/2018

10 DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTANDES NA 1ª MOSTRA DE CURSOS DA UNILA

10.1 Para a organização dos estandes, além do material de divulgação disponibilizado pela UNILA,
dos itens a serem adquiridos com o apoio financeiro de que trata este edital, poderão ser utilizados
durante a 1ª Mostra de Cursos da UNILA materiais e equipamentos que estejam nos laboratórios
vinculados as atividades desenvolvidas nos cursos de graduação, mediante solicitação e anuência da
Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico – SACT.

10.2  É de inteira responsabilidade do proponente e de sua equipe de trabalho, a organização do
estande.
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11  DAS  ATRIBUIÇÕES  DO(S)  DOCENTE(S)  E  DISCENTES  PARTICIPANTES  DA 1ª
MOSTRA DE CURSOS DA UNILA

11.1 São atribuições dos docentes participantes da equipe de trabalho que participará da 1ª Mostra
de Cursos da UNILA:

a) permanecer no estande e apresentar o curso de graduação e o Ciclo Comum de Estudos aos
visitantes;
b) orientar os discentes na elaboração das apresentações orais ou exposição dos materiais;
c) acompanhar os discentes na participando do estande;
d) promover a permanência dos discentes no ambiente do evento.

11.2 São atribuições dos discentes participantes da equipe que participará da 1ª Mostra de Cursos da
UNILA:
a) elaborar apresentação oral que apresente o curso de graduação ao qual faz parte ou do Ciclo
Comum de Estudos;
b) organizar e ficar responsável pelos materiais que serão expostos;
c) participar do evento, mantendo assiduidade e frequência, conforme escala pré-definida.

12 DO RELATÓRIO DE ATIVIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

12.1 A prestação de  contas  será  realizada  exclusivamente  no  endereço eletrônico  disponível  em
CLIQUE AQUI, e deverão ser incluídos o relatório das atividades (Anexo III), a declaração de gastos
(Anexo IV) e os anexos que compõem a comprovação documental (notas fiscais).

12.2 Em nenhuma hipótese os valores do apoio financeiro disponibilizado por este edital poderão ser
utilizados para aquisições em moeda estrangeira.

12.4  No caso de inviabilidade de realização da atividade já beneficiada com depósitos de recurso
financeiro pelo presente edital ou necessidade de devolução parcial dos recursos, o proponente deverá
enviar para o e-mail institucional prograd@unila.edu.br, o Termo de Devolução de Recurso (anexo
V) em até 05 dias após o encerramento da 1ª Mostra de Cursos da UNILA.

12.4.1 Após o recolhimento dos valores, o comprovante da Guia de Recolhimento da União, deverá
ser encaminhada para o e-mail prograd@unila.edu.br.

12.5 Após  a  entrega  da  prestação de  contas  o docente  receberá  da PROGRAD, em seu  e-mail
institucional, um comprovante da análise da mesma.

13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 A qualquer  tempo o presente Edital  poderá ser  revogado ou alterado,  seja  por  motivo  de
interesse  público  ou  exigência  legal,  sem  que  isso  implique  à  indenização  ou  reclamação  de
qualquer natureza.

13.2 A  concessão  do  apoio  financeiro  está  necessariamente  condicionada  à  disponibilidade
orçamentária da UNILA, podendo sofrer atrasos no repasse do recurso ao proponente, ser reduzida
ou suspensa a qualquer momento, em decorrência de eventuais contingenciamentos.

13.3 A UNILA não se responsabiliza pelos pertences dos participantes da atividade.

Edital PROGRAD nº 139, de 30 de agosto de 2018. 

https://inscreva.unila.edu.br/events/872/subscriptions/new


13.4 Os casos omissos ou excepcionais serão analisados pela Pró-Reitoria de Graduação.

13.5 Constituem o presente Edital os seguintes anexos:
a) Anexo I: Modelo de orçamento;
b) Anexo II: Formulário para previsão dos gastos;
c) Anexo III: Relatório de Atividades e Prestação de Contas;
d) Anexo IV: Termo para Devolução de Recursos.

Foz do Iguaçu, 03 de setembro de 2018.

PROF. LÚCIO FLÁVIO GROSS FREITAS
Pró-Reitor de Graduação 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA – UNILA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

ANEXO I

MODELO DE ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: _______________________________________ LTDA.

CNPJ: ___.____.____/_____-___ 

RUA/AVENIDA: _________________________________________ Nº: ________
BAIRRO: ___________________________ CEP: ___________ TELEFONE: ___________

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ORÇAMENTO

Item Descrição Quantidade Valor unitário
(em Reais)

Valor total (em
Reais)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Valor Total
Este orçamento tem validade de ____ dias.

Foz do Iguaçu, ____ de _________________ de _______.

____________________________
(NOME)

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

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

ANEXO II

FORMULÁRIO DE PREVISÃO DE GASTOS

Proposta vinculada à (       )   Curso de Graduação                      (        )Ciclo Comum de Estudos

Curso de Graduação:

Proponente:

ITEM FINANCIÁVEL
 (descrição do item: folder, banner,

insumos, materiais em geral)

QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO 
(em Reais)

VALOR TOTAL
(em Reais)

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

R$ R$

VALOR TOTAL SOLICITADO 

Foz do Iguaçu, _______ de _____________ de ________.

____________________________________________
  Assinatura do docente e SIAPE  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA – UNILA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

ANEXO III

RELATÓRIO DE ATIVIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Proposta vinculada à (       )   Curso de Graduação                      (        ) Ciclo Comum de Estudos

Curso de Graduação:

Proponente: 

Número de docentes participantes:

Número de discentes participantes: 

Resultados (descrever os resultados obtidos, se atingiu os objetivos propostos e a importância da
participação na 1ª  Mostra de Cursos  para o curso de graduação e para o Ciclo Comum de
Estudos.)

AVALIAÇÃO  (avaliar  o  desenvolvimento  da  proposta  e  relatar  potencialidades  e  eventuais
dificuldades enfrentadas): 

OBSERVAÇÕES:
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PRESTAÇÃO DE CONTA DOS RECURSOS:

PREVISÃO DE GASTOS GASTOS EFETIVOS (anexar comprovantes)
ITEM FINANCIÁVEL

(descrição do item:
material de consumo,
transporte, diária etc.)

QUANT
IDADE

VALOR
UNITÁRIO
(em Reais)

VALOR
TOTAL

(em Reais)

ITEM FINANCIÁVEL
(descrição do item:

material de consumo,
transporte, diária etc.)

QUANT
IDADE

VALOR
UNITÁRIO
(em Reais)

VALOR TOTAL
(em Reais)

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$

VALOR TOTAL SOLICITADO
R$ ________________

VALOR TOTAL UTILIZADO 
R$  _______________
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA – UNILA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

ANEXO IV

TERMO DE DEVOLUÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO

Eu,________________________________________,  CPF_________________,  declaro

que recebi o valor de R$________________, referente ao Edital PROGRAD nº 139/2018, pelo qual

foram concedidos recursos financeiros para viabilizar a participação dos cursos de graduação e do

Ciclo Comum de Estudos na 1ª Mostra de Cursos da UNILA.

Considerando a não utilização integral dos valores recebidos, solicito a emissão de Guia de

Recolhimento da União no valor de R$ ________________ para a devolução dos recursos.

 

Foz do Iguaçu, ____ de _________________ de _______.

        

_____________________________________

Assinatura do docente e SIAPE 
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