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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

EDITAL Nº 33/2019/PROEX
Foz do Iguaçu , 20 de setembro de 2019.

A PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERALDA
INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA), nomeada pela Portaria n°1314/2017
/PROGEPE, torna pública a retificação do item 5.2 do Edital PROEX 27/2019 e do item 3 do
Edital 32/2019, e resolve:
1. Alterar a pontuação dos critérios de avaliação dos resumos expandidos submetidos ao VII
SEUNI. Assim, o item 5.2 do Edital PROEX 27/2019 e o item 3.2 do Edital 32/2019 passam a
ter a seguinte redação:
a) Qualidade da escrita na formatação científica (até 10 pts.);
b) Formatação do resumo conforme Anexo I (até 10 pts.);
c) Adequação da metodologia ao objeto da ação de extensão (até 10 pts.);
d) Capacidade de síntese (até 10 pts.);
e) Resultados alcançados ou esperados (até 10 pts.).
§1º A nota da avaliação dos resumos expandidos será obtida pela média aritmética simples da
pontuação total obtida dividida pelo número de critérios: Na = (P / 5), onde:
Na = Nota do avaliador(a).
P = Pontuação total obtida pela soma dos critérios.
5 = Número de critérios.
§2º Para fins de equivalência, os resumos expandidos já avaliados até a publicação deste Edital
de retificação, terão a nota de avaliação multiplicada por 5.
2. Ficam mantidas as pontuações dos critérios de avaliação das apresentações, cuja nota será
obtida pela soma da nota de cada critério.
3. A nota final será calculada pela média aritmética simples da nota da avaliação do resumo
expandido e da nota da apresentação: NF = (Na1 + Na2) / 2, onde:
NF = Nota final considerada para aprovação.
Na1 = Nota da avaliação do resumo expandido.
Na2 = Nota da apresentação.
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PRO-REITOR(A)
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