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A PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO         
LATINO-AMERICANA – UNILA, designada pela Portaria UNILA n.º 362/2019/GR, da          
Universidade Federal da Integração Latino-Americana, no uso de suas atribuições legais,           
considerando o Edital 34/2020/PROEX e seu cronograma (ANEXO I), torna pública a prorrogação             
do prazo para indicação do(a) bolsista e estabelece as condições especiais para os casos dispostos no                
item 9.1, alínea “g”, nos seguintes termos: 
 
 
1 DA PRORROGAÇÃO 
 
1.1. Fica estabelecido o prazo de 18/02/2020 para para indicação de bolsista no Plano de               
Trabalho, via SIGAA.  
 
 
2 DA PREVISÃO DE COLAÇÃO DE GRAU DURANTE A VIGÊNCIA DO EDITAL . 
 
2.1 Considerando o cenário de incerteza das possibilidades de conclusão de curso em razão da               
suspensão do período letivo 2020.2, a PROEX não irá considerar como requisito para homologar a               
candidatura à bolsa de extensão o disposto no item 9.1, alínea “g”, do Edital 34/2020/PROEX. 
 
2.2 No caso de bolsista de extensão que venha a concluir o curso durante a vigência do Edital                  
34/2020/PROEX, deve-se atentar à obrigatoriedade da prestação de contas por meio da apresentação             
do relatório final das atividades realizadas, no prazo máximo de 15 dias após a data de desligamento                 
do Plano de Trabalho. 
2.2.1 A não entrega do relatório implicará na não emissão de certificado, na devolução de valores ou                 
em inscrição em dívida ativa da União, sem prejuízo a outras sanções devidamente regulamentadas. 
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