
        Ministério da Educação
  Universidade Federal da Integração Latino-Americana
                               Pró-Reitoria de Extensão

EDITAL PROEX 38/2016, de 09 de setembro de 2016

EDITAL FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA 

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), por intermédio da Pró-Reitoria
de Extensão (PROEX), no uso de suas atribuições, considerando a Política de Extensão, aprovada
pela  Resolução  COSUEX  n.  03,  de  02  de  setembro  de  2014,  o  Regulamento  de  Extensão
Universitária, aprovado pela Resolução COSUEX n. 01, de 25 de fevereiro de 2015, e a Chamada
Pública 07/2016, de 05 de julho de 2016, da Fundação Araucária, divulga a retificação do Edital
PROEX 31/2016, de 15 de julho de 2016, nos seguintes termos: 

1.1 Prorrogar o prazo de entrega dos Anexos III, IV, V e VI do Edital PROEX 31/2016: devem ser
entregues,  impreterivelmente,  em até  15  dias  corridos  após  a  divulgação do resultado  final  da
Chamada Pública pela Fundação Araucária, fisicamente na PROEX, devidamente preenchidos e
assinados e em formato digital editável para o e-mail – editais.proex@unila.edu.br

1.2 O item  6.1,  caput,  passa  a  vigorar  com a seguinte  redação:  “Para submeter  a  proposta  o
proponente deve preencher o formulário eletrônico disponível no INSCREVA, inserindo o Anexo
II,  até as 9h do dia 25 de julho de 2016.  Deverá entregar, fisicamente,  nos prazos definidos no
cronograma, os seguintes documentos:”. 

1.3 Os casos omissos serão decididos pela PROEX, com a Comissão Superior de Extensão.

Foz do Iguaçu, 09 de setembro de 2016.

Professora Doutora Angela Maria de Souza 
Pró-Reitor de Extensão
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http://www.fappr.pr.gov.br/arquivos/File/chamadas2016/2016_CP07_PIBEX.pdf
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ANEXO III 

Plano de trabalho para o bolsista (formato editável) – Entregar em até 15 dias após a divulgação
do resultado final pela Fundação Aracuária 

1. IDENTIFICAÇÃO

Protocolo:

Instituição/Campus onde será desenvolvido o 
projeto

UNILA

Coordenador Institucional: Angela Maria de Souza 

Orientador (Docente/Pesquisador 
responsável):

Modalidade de Bolsa:

Bolsista:

Título do projeto de pesquisa:

Período previsto para desenvolvimento do 
Projeto

 ____/_____ a ____/_____

2. RESUMO

Síntese das atividades a serem desenvolvidas pelo Bolsista:

1

2

3

4

5

6

7 

(adicionar mais linhas se necessário)

3. ASSINATURAS

Os abaixo-assinados declaram que o presente Plano de Trabalho foi estabelecido de comum acordo, 
assumindo as tarefas e responsabilidades que lhes caberão durante o período de realização do mesmo.

Local e data:

Assinatura do Orientador Assinatura do Bolsista

Assinatura do Pai ou Responsável
(para menores de 18 anos)

Assinaturas do Coordenador da Proposta e Pró-reitoria
de Pesquisa e Pós-graduação ou equivalente nos

Institutos de Pesquisa
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https://www.unila.edu.br/sites/default/files/files/Extens%C3%A3o/Anexos_Site(1).rar


ANEXO IV
Relatório do processo de seleção (formato editável)- Entregar em até 15 dias após a divulgação do

resultado final pela Fundação Aracuária 
NOME COMPLETO: 

TÍTULO DA AÇÃO: 

ROL DE CANDIDATOS SELECIONADOS, SEGUNDO A ORDEM DE
CLASSIFICAÇÃO:

1º

2º

3º

4º (inserir quantas linhas forem o número de classificados).

CRITÉRIOS UTILIZADOS NA SELEÇÃO 

(relatar o processo seletivo descrevendo os procedimentos e critérios utilizados)

DECLARAÇÃO

Declaro que, na seleção dos bolsistas, foram observadas as disposições do Edital PROEX 31/2016 
e que não há, dentre o rol de selecionados, candidatos que não atendam aos requisitos do Edital. 

Foz do iguaçu, __ de julho de 2016. 

_____________________
Assinatura
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https://www.unila.edu.br/sites/default/files/files/Extens%C3%A3o/Anexos_Site(1).rar


ANEXO V
(formato editável) - Entregar em até 15 dias após a divulgação do resultado final pela Fundação

Aracuária 

DECLARAÇÃO

Eu, (nome do orientador), responsável pela ação (Título do trabalho), declaro ter ciência e
aceito os termos do Edital PROEX 31/2016, comprometendo-me a seguir  as suas disposições e
efetuar  os procedimentos necessários  à  implementação da bolsa pelo Programa  Institucional  de
Bolsas de Extensão Universitária – PIBEX (2016/2017), com o apoio da Fundação Araucária. 

Nós (nome completo dos bolsistas – 1º e 2º colocados, somente), declaramos ter ciência e
aceitamos os termos do Edital PROEX 31/2016, comprometendo-nos a seguir as suas disposições e
efetuar  os procedimentos necessários  à  implementação da bolsa pelo Programa  Institucional  de
Bolsas de Extensão Universitária – PIBEX (2016/2017), com o apoio da Fundação Araucária. 

Foz do Iguaçu, __ de julho de 2016.

_________________________
Assinatura do orientador  

_________________________
Assinatura do 1º bolsista

_________________________
Assinatura do 2º bolsista
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https://www.unila.edu.br/sites/default/files/files/Extens%C3%A3o/Anexos_Site(1).rar


Anexo VI 
(formato editável) - Entregar em até 15 dias após a divulgação do resultado final pela Fundação

Aracuária 

DADOS DOS BOLSITAS

BOLSISTA SELECIONADO EM 1º LUGAR: 

Nome completo: 

CPF: Data de nascimento: 

RG/RNE: Órgão Emissor: UF: Data da Emissão: 

Nacionalidade: País: 

Endereço: Bairro:

Cidade: UF: CEP: 

E-mail: Telefone: (   )

Curso de graduação: 

Link do Currículo Lattes:

BOLSISTA SELECIONADO EM 2º LUGAR: 

Nome completo: 

CPF: Data de nascimento: 

RG/RNE: Órgão Emissor: UF: Data da Emissão: 

Nacionalidade: País: 

Endereço: Bairro:

Cidade: UF: CEP: 

E-mail: Telefone: (   )

Curso de graduação: 

Link do Currículo Lattes:
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https://www.unila.edu.br/sites/default/files/files/Extens%C3%A3o/Anexos_Site(1).rar

