
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA – UNILA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

EDITAL PROGRAD Nº 086, DE 25 DE AGOSTO DE 2021 
 

Torna público a abertura do processo de 
submissão de solicitações de apoio à 
participação de discentes bolsistas do 
Programa de Educação Tutorial – PET, no 
XXIV Encontro Regional dos Grupos PET do 
Sul – SULPET, a ser realizado na Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR de 02 
a 16 de outubro de 2021. 

  
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 as normas estabelecidas pela Resolução CONSUN nº 018/2018, de 08 de junho 
de 2018. 
 
RESOLVE: 
 
Tornar pública a abertura do processo de submissão de solicitações de apoio ao pagamento das 
inscrições para participação de discentes bolsistas do PET no XXIV Encontro Regional dos Grupos 
PET do Sul – SULPET, a ser realizado de forma on-line pela Universidade Federal Tecnológica – 
UTFPR, no período de 02 a 16 de outubro de 2021. 
 
1. DOS FINS 
 
1.1 O apoio financeiro de que trata este Edital tem por objetivo subsidiar o pagamento das inscrições 
no referido evento, exclusivamente para os alunos regulares matriculados em curso de Graduação 
da UNILA e que participam do Programa de Educação Tutorial (PET), garantido condições para que 
o discente aprofunde e amplie seus conhecimentos relacionados à sua atuação no referido 
Programa.  
1.2 É de responsabilidade dos discentes que participam do PET – Conexões dos Saberes da UNILA, 
o conhecimento deste Edital e de seu anexo, bem como observar os critérios e prazos para 
concessão do subsídio à taxa de inscrição.  

 

  

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
2.1 O valor global destinado à execução do presente Edital é de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 
reais). 
2.2 Para a utilização do recurso financeiro destinado a este Edital, será necessário o preenchimento 
de solicitação, com todos os dados necessários, conforme formulário do portal "Inscreva" 
(https://inscreva.unila.edu.br/), referente à concessão de reembolso do valor da inscrição. 
2.3 Fica desde já estabelecido que os recursos financeiros serão disponibilizados a partir do mês 
de outubro de 2021, e tratar-se-á de reembolso do valor da inscrição realizada pelo discente. 



2.4 Será concedido reembolso no valor de R$ 35,00 a cada discente que comprovar ter realizado a 
inscrição no XXIV Encontro Regional dos Grupos PET do Sul – SULPET. 
 
 
3. DO PERÍODO PARA SOLICITAÇÃO E DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
3.1 As solicitações de reembolso poderão ser realizadas entre 02 de setembro e 02 de outubro de 
2021; 
3.2 O reembolso será concedido em caráter individual através de depósito em conta corrente em 
nome de cada discente que realizar a solicitação de acordo com os requisitos necessários para a 
concessão. 
3.2 Para solicitar o reembolso, o discente deverá acessar o portal "Inscreva" 
(https://inscreva.unila.edu.br/), preencher os dados requeridos, e anexar o comprovante de 
inscrição no evento. 
3.3 Apenas será concedido reembolso ao discente que atender aos requisitos deste edital e 
preencher todos os dados solicitados.  
 
4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
4.1 O resultado preliminar das solicitações será publicado em 04 de outubro de 2021, no Portal de 
Editais da Graduação. 
4.2 O candidato que tiver sua solicitação indeferida poderá interpor recurso em face do resultado 
preliminar. 
4.3 Somente será admitido recurso devidamente fundamentado com os motivos que ensejaram a 
pretensão recursal, e interposto exclusivamente via formulário eletrônico, disponível no Portal 
Inscreva, no período de 05 a 06 de outubro de 2021.  
4.4 O resultado final já levará em consideração a avaliação dos recursos, e será publicado no dia 
07 de outubro de 2021, no Portal de Editais da Graduação. 
 
5. DO CRONOGRAMA 
5.1 As solicitações de apoio devem ser submetidas, respeitando-se o seguinte cronograma: 
 

Atividades Prazos 

I Publicação do Edital 25/08/2021 

II Período para submissão das solicitações 02/09 a 02/10/2021 

III Publicação de Resultado Preliminar 04/10/2021 

IV Período para interposição de recurso administrativo 05 a 06/10/2021 

V Publicação do Resultado Final 07/10/2021 

VI Envio de cópia de comprovante de participação para "prestação de contas" Até 31/10/2021 

 
6. DO CANCELAMENTO DA CONCESSÃO 
6.1 A concessão de auxílio poderá ser cancelada, a qualquer tempo: 
I. Como consequência de descumprimento de quaisquer normas arroladas neste Edital e na 
Resolução 018/2018; 
II. Por indisponibilidade orçamentária. 
 
7. DAS PUBLICAÇÕES 
7.1 Toda publicação e divulgação que possa vir a ser resultante de atividade apoiadas pelo presente 
Edital deverão citar, obrigatoriamente, o apoio da UNILA.  
 
8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 
8.1 A prestação de contas do apoio financeiro recebido para a realização da inscrição, dar-se-á da 
seguinte forma: 
I – Envio de cópia do certificado ou declaração de participação no XXIV SULPET para o e-mail 
jose.schuck@unila.edu.br,  até o dia 31 de outubro de 2021; 



III – Em até uma semana após o envio do comprovante de participação, o discente receberá um e-
mail institucional da PROGRAD como comprovante de que foi realizada sua "prestação de contas".  
 
 
 
 
  

 
Foz do Iguaçu, 25 de agosto de 2021. 

 
 

PABLO HENRIQUE NUNES 
Pró-Reitor de Graduação 
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