
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

– UNILA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 214/2022/PROGRAD

O PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA, designado pela Portaria UNILA nº 24/2020/GR, de 31 de janeiro
de 2020, com base nas atribuições delegadas pela Portaria UNILA nº 280/2020/GR, de 21
de agosto de 2020, nos termos da legislação vigente; 

CONSIDERANDO a Lei nº 12.711, de 29 de Agosto de 2012 que dispõe sobre o ingresso
nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e
dá outras providências e a redação dada pela Lei nº 13.409, de 28 de Dezembro de 2016,

CONSIDERANDO a Lei 13. 146, de 06 de Julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência),

CONSIDERANDO  a  Lei  n°  12.155,  de  23  Dezembro  de  2009  que  dispõe  sobre  a
concessão de Bônus Especial de Desempenho Institucional - BESP/DNIT aos servidores
do Departamento Nacional  de Infraestrutura  de Transportes -  DNIT;  altera  as  Leis  nº
11.171, de 2 de setembro de 2005, 10.997, de 15 de dezembro de 2004, 11.907, de 2 de
fevereiro de 2009, e 11.507, de 20 de julho de 2007; e dá outras providências,

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.416, de 30 de Dezembro de 2010 que Regulamenta os
arts. 10 e 12 da Lei nº 12.155, de 23 de dezembro de 2009, que tratam da concessão de
bolsas para desenvolvimento de atividades de ensino e extensão universitária.

RESOLVE

Tornar pública a RETIFICAÇÃO do Edital PROGRAD nº 207/2022, que trata da chamada
especial  para  a  monitoria  de  ensino  na  modalidade  de  promoção  da  inclusão  e
acessibilidade  da  pessoa  com deficiência  nos  cursos  de  Graduação  da  Universidade
Federal da Integração Latino - Americana - UNILA.
 
1.  DA RETIFICAÇÃO
 
1.1  Excluir  o  item  1.1  do  Edital  PROGRAD  nº.  207/2022  que  trata  do  propósito  da
chamada.
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1.2 No item 4.2 ONDE SE LÊ:

As inscrições para o processo seletivo de Monitoria a que se refere este Edital  serão
submetidas exclusivamente por meio do preenchimento de formulário no portal inscreva
disponível no endereço eletrônico <https://inscreva.unila.edu.br/>, até as 23h59 do dia 31
de outubro de 2022.

LEIA-SE: 

As inscrições para o processo seletivo de Monitoria a que se refere este Edital serão
submetidas exclusivamente por meio do preenchimento de formulário no portal inscreva
disponível no endereço eletrônico, https://inscreva.unila.edu.br/events/2071 até as 23h59 
do dia 31de outubro de 2022.

1.3 DO CRONOGRAMA ONDE SE LÊ:

Atividades Prazos

I Publicação do Edital para submissão das inscrições 24/10/2022

II
Período  para  submissão  das  inscrições  para  o  processo
seletivo de monitoria 24/10 a 31/10/2022

III Publicação de edital com a homologação das inscrições. 01/11/2022

IV Período  de  interposição  de  recursos  ao  edital  de
homologação das inscrições 01/11 a 02/11/2022

V Edital  de resultado dos recursos interpostos e convocação
para as entrevistas do processo seletivo 04/11/2022

VI Realização das entrevistas com os candidatos a bolsista 07/11 a 11/11/2022

VII Publicação  do  Edital  com o  resultado  final  da  seleção  de
monitores bolsistas e monitores suplentes 16/11/2022

VII
I

Assinatura  de  Termo  de  Compromisso  via  SIPAC;
Elaboração do Plano de Ação da Monitoria 17 a 21/11/2022

IX Início das atividades de monitoria 23/01/2023
X Período de capacitação Dezembro 22
XI Entrega dos relatórios mensais de atividades Todo dia 15
XII Entrega do relatório final de atividades até o dia 22/12/2023

LEIA-SE: 

Atividades Prazos

I Publicação do Edital para submissão das inscrições 24/10/2022

II
Período  para  submissão  das  inscrições  para  o  processo
seletivo de monitoria 26/10 a 03/11/2022

III Publicação de edital com a homologação das inscrições. 04/11/2022
IV Período  de  interposição  de  recursos  ao  edital  de 07/11/2022
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homologação das inscrições

V Edital  de resultado dos recursos interpostos e convocação
para as entrevistas do processo seletivo 09/11/2022

VI Realização das entrevistas com os candidatos a bolsista 14/11 a 18/11/2022

VII Publicação  do  Edital  com o  resultado  final  da  seleção  de
monitores bolsistas e monitores suplentes 21/11/2022

VII
I

Assinatura  de  Termo  de  Compromisso  via  SIPAC;
Elaboração do Plano de Ação da Monitoria 22 a 25/11/2022

IX Início das atividades de monitoria 06/02/2023
X Período de capacitação Dezembro 22
XI Entrega dos relatórios mensais de atividades Todo dia 15
XII Entrega do relatório final de atividades até o dia 22/12/2023

2. Ratificam-se os demais itens do Edital nº 207/2022. 

 

Foz do Iguaçu, 26 de outubro de 2022.

Pablo Henrique Nunes
Pró-Reitor de Graduação 
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