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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, no uso de            
suas atribuições legais, considerando a Política de Extensão, aprovada pela Resolução COSUEX n.º             
03, de 02 de setembro de 2014, a Resolução CNE n.º 7, de 18 de dezembro de 2018, o Regulamento                    
de Extensão Universitária, aprovado pela Resolução COSUEX n.º 01, de 25 de fevereiro de 2015, o                
Programa de Bolsas de Extensão da UNILA (PROBEX), aprovado pela Resolução COSUEX n.º 01,              
de 20 de janeiro de 2017, e o Programa de Consolidação Acadêmica (PCA), divulga o resultado final                 
no âmbito do Edital n.º 34/2020/PROEX, nos seguintes termos: 
 
 
1 RESULTADO FINAL  
 
1.1. Consta no ANEXO I o resultado final dos projetos de extensão que concorreram no âmbito do                 
Edital n.º 34/2020/PROEX, por ordem de classificação. 
 
 
2 DA EXECUÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESQUISADOR 
 
2.1. O(A) coordenador(a) contemplado(a) por este edital deverá: 
a) Assinar o Termo de Compromisso do PROFIEX, via SIPAC, até 14/12/2020. 
b) Informar a conta corrente para depósito do auxílio pesquisador, via FORMULÁRIO INSCREVA,             
até 14/12/2020. 
 
2.2. O recurso financeiro no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) será depositado em parcela única                
na conta corrente do(a) coordenador(a), que ficará encarregado(a) da operacionalização dos mesmos. 
2.2.1. O(A) coordenador(a) que não cumprir ao estabelecido no item 2.1, no prazo determinado, não                
fará jus ao auxílio financeiro ao pesquisador e terá o projeto desclassificado. 
 
2.3 A aprovação da Proposta de Execução Financeira não se vincula à aprovação da prestação de                
contas, sendo responsabilidade do(a) coordenador(a) observar as disposições do Edital n.º           
34/2020/PROEX. 
2.3.1. A qualquer tempo, a PROEX poderá exigir do(a) coordenador(a) a readequação da Proposta de               
Execução Financeira no SIGAA. 
2.3.2. Qualquer dúvida ou circunstância extraordinária referente a execução orçamentária, deverá ser            
consultada a PROEX  (no e-mail deaex.proex@unila.edu.br) antes de ser efetivada a compra.  
2.3.3. As alterações de itens previstos na Proposta de Execução Financeira pelo(a) coordenador(a)             
deverão ser submetidas à PROEX (no e-mail deaex.proex@unila.edu.br), contendo a justificativa. A            
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efetivação das despesas só poderá ocorrer após autorização.  
 
 
3 DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 
 
3.1. O processo de seleção deverá seguir as disposições do item 9 do Edital 34/2020/PROEX. 
 
3.2. Conforme previsto em cronograma, o período do processo de seleção de bolsista para as ações                
contempladas é de 15/12/2020 até 10/02/2021. 
 
  
4 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
4.1. A submissão de proposta implica o conhecimento e concordância com o Edital n.º              
34/2020/PROEX e seus anexos, por parte do(a) proponente, e também sobre as responsabilidades e              
atribuições que lhe competem na execução das ações propostas e no desenvolvimento das atividades              
do(a) bolsista de extensão. 
 
4.2. Em caso de atualização das normas que regem o financiamento dos projetos de extensão, a                
execução orçamentária, bem como a prestação de contas deverá se adequar a norma vigente, no que                
não conste no edital. 
 
4.3 Todas as etapas do cronograma se darão nos termos do Edital n.º 34/2020/PROEX. 
 
4.4. Poderá este edital ser revogado, anulado ou alterado, no todo ou em parte, a qualquer tempo, o                  
que não gera direito à indenização de qualquer natureza. 
 
4.5. Dúvidas referentes ao SIGAA podem ser encaminhadas ao e-mail sigaa.extensao@unila.edu.br. 
 
4.6. Dúvidas referentes ao edital podem ser encaminhadas ao e-mail coex.proex@unila.edu.br. 
 
4.7. Os casos omissos serão analisados e decididos pela PROEX e, se necessário, será consultada a                
Comissão Superior de Extensão. 
 
 
Integram este edital os seguintes anexos:  
ANEXO I - RESULTADO FINAL  
ANEXO II - CRONOGRAMA 
 
 
 
 

KELLY DAIANE SOSSMEIER  
Pró-Reitora de Extensão 
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