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Foz Do Iguaçu-PR, 25 de novembro de 2021.

Torna público a retificação do Edital n.

191/2021/PRPPG Edital de Seleção de

Pesquisa Básica e Aplicada da UNILA

(SPBA/UNILA) - 2021, da Universidade

Federal da Integração Latino-Americana -

UNILA.

 

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, da Universidade Federal da Integração

Latino-Americana nomeada pela Portaria UNILA nº 357/2019/GR, de 19 de junho de

2019, no uso de suas atribuições legais, delegadas pela Portaria nº 282/2020/GR, de

21 de agosto de 2020, torna público por meio deste a retificação do Edital n.

191/2021/PRPPG Edital de Seleção de Pesquisa Básica e Aplicada da UNILA

(SPBA/UNILA) - 2021.

 

1 RETIFICAÇÃO

 

1.1 Onde se lê:

 

4.3.1 Os apoios serão distribuídos proporcionalmente por Grande Área do

Conhecimento da CAPES, segundo demanda qualificada, de acordo com a seguinte

fórmula: NA=NC×D A DT

 

Em que:

NA = Número de apoios disponibilizados para a grande área do conhecimento;

DA = Demanda da respectiva grande área, ou seja, quantidade total de apoios

solicitados pela grande área do conhecimento;

DT = Demanda total da Instituição, ou seja, quantidade total de apoios solicitados

por todas as áreas do conhecimento;

NC = Número de apoios existentes e disponíveis a serem concedidos aos

pesquisadores.

 

Leia-se:

 

4.3.1 Os apoios serão distribuídos proporcionalmente por Grande Área do

Conhecimento da CAPES, segundo demanda qualificada, de acordo com a seguinte

fórmula: NA = (NC × DA) / DT.

 

Em que:

NA = Número de apoios disponibilizados para a grande área do conhecimento;

DA = Demanda da respectiva grande área, ou seja, quantidade total de apoios

solicitados pela grande área do conhecimento;



DT = Demanda total da Instituição, ou seja, quantidade total de apoios solicitados

por todas as áreas do conhecimento;

NC = Número de apoios existentes e disponíveis a serem concedidos aos

pesquisadores.

 

2 DISPOSIÇÕES FINAIS

 

2.1 As demais disposições do Edital n. 137/2018/PRPPG permanecem inalteradas.
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