
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL PROGRAD nº. 159/2019, DE 19 DE SETEMBRO DE 2019

A PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LA-
TINO-AMERICANA – UNILA, designada pela Portaria UNILA nº 356 de 19 de junho de 2019, 
com base nas atribuições delegadas pela Portaria UNILA nº 042, de 25 de janeiro de 2017, nos ter-
mos da legislação vigente, e,

CONSIDERANDO que até a presente data o curso de Música – Bacharelado não recebeu inscrições 
válidas para nenhuma das ênfases em nenhuma das modalidades do processo seletivo de vagas ocio-
sas regidas pelo Edital PROGRAD nº. 142/2019;

CONSIDERANDO ainda que a ênfase Práticas Interpretativas – Canto não teve ocupação da vaga 
disponibilizada  no  processo  seletivo  de  reopção  de  ênfase,  regido  pelo  Edital  PROGRAD  nº. 
138/2019;

CONSIDERANDO que há divergência nas referências da numeração dos anexos descritos em seus 
rodapés, em relação ao descrito no Edital PROGRAD nº. 142/2019;

RESOLVE

Tornar pública a RETIFICAÇÃO do Anexo IV do Edital PROGRAD nº. 142/2019, incluindo a 
ênfase Práticas Interpretativas – Canto nos critérios de avaliação (informações sobre a prova de 
habilidades específicas), e alterar o texto descrito no rodapé dos Anexos do referido edital, a fim de 
regularizá-los com referenciação correta, permanecendo inalterados  os demais itens e subitens do 
edital  supracitado,  sendo de responsabilidade  dos  candidatos  o acompanhamento  das  alterações 
publicadas pelo presente edital.

1. DA RETIFICAÇÃO

1.1  No Anexo IV do Edital  PROGRAD nº.  142/2019,  para o curso de Música  – Bacharelado, 
referente às informações sobre a prova de habilidades específicas, no item b, onde se lê:

“b) O vídeo a ser encaminhado pelo candidato, às ênfases Práticas Interpretativas: Criação Musical, 
Percussão, Piano ou Violão, deverá possuir as seguintes especificações técnicas:”

Leia-se:

“b) O vídeo a ser encaminhado pelo candidato, às ênfases Práticas Interpretativas: Canto, 
Criação  Musical,  Percussão,  Piano  ou  Violão,  deverá  possuir  as  seguintes  especificações 
técnicas:”



1.2  A numeração dos anexos referenciada no rodapé foi regularizada, de modo que os mesmos 
foram referenciados de acordo com o descrito no Edital PROGRAD nº. 142/2019.

PROFª. CARLA VERMEULEN CARVALHO GRADE
Pró-Reitora de Graduação
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