
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-

AMERICANA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA

EDITAL 15/2022 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL PPGLC  6/2022

A coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada (PPGLC) da Universidade Federal da
Integração Latino-Americana (UNILA), nomeada pela Portaria UNILA nº 213/2020, publicada no D.O.U. nº 128,
de 07 de julho de 2020, no uso de suas atribuições, resolve RETIFICAR o Edital PPGLC 06/2022, de Apoio a
viagens acadêmicas de discentes do Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada.

1. No Edital PPGLC 06/2022:

Onde se lê:

1.2 Este edital segue regras, prazos e recursos disponíveis para a execução conforme Edital nº96/2020/PRPPG e plano de 
execução aprovado pelo colegiado do PPGLC.

Leia-se:

1.2 Este edital segue regras, prazos e recursos disponíveis para a execução conforme Edital nº214/2021 PRPPG Programa de 
Incentivo à Pos-Graduação DA UNILA – PROIPG e plano de execução aprovado pelo colegiado do PPGLC.

2. No Edital PPGLC 06/2022:

Onde se lê:

4.1 Os valores do apoio por dia de viagem, seja ela nacional ou internacional, são os definidos pelo Edital PRPPG 096/2020, 
destinando-se a despesas de hospedagem, alimentação e transporte urbano no local da viagem acadêmica.

Leia-se:

4.1 Os valores do apoio por dia de viagem, seja ela nacional ou internacional, são os definidos pelo Edital PRPPG nº214/2021,
destinando-se a despesas de hospedagem, alimentação e transporte urbano no local da viagem acadêmica.

3. No Edital PPGLC 06/2022:

Onde se lê:

6.9 Após o recebimento do financiamento, os discentes contemplados neste edital deverão encaminhar à secretaria do PPGLC 
declaração de recebimento do apoio a viagens acadêmicas (anexo II deste Edital).

Leia-se:

6.9 Após o recebimento do financiamento, os discentes contemplados neste edital deverão encaminhar à secretaria do PPGLC,



através do e-mail secretaria.ppglc@unila.edu.br, a declaração de recebimento do apoio a viagens acadêmicas (anexo II deste 
Edital).

4. No Edital PPGLC 06/2022:

Onde se lê:

7.2 A prestação de contas deverá ser realizada de acordo com Edital nº96/2020/PRPPG, ou seja, para a prestação de contas o 
discente deverá apresentar, se for o caso:
- Comprovante de compra do bilhete aéreo ou rodoviário, acompanhado dos cartões de embarque originais, contemplando o 
percurso completo, com três orçamentos de pesquisa de mercado;
- Certificado de participação/apresentação no evento.
- Declaração de auxílio de viagem, conforme formulário fornecido pela PRPPG (Edital PRPPG 096/2020); O cálculo dos 
auxílios de viagem deve considerar o número de pernoites ocorridas no período que compreende o deslocamento até o retorno 
à sede. No dia do retorno, se não houver pernoite, conta-se meia diária.
- Comprovante de despesa de táxi através de recibo original emitido pelo(a) taxista, com CPF.

Leia-se:

7.2 A prestação de contas deverá ser realizada de acordo com Edital nº214/2021/PRPPG, ou seja, para a prestação de contas o 
discente deverá apresentar, se for o caso:
- Comprovante de compra do bilhete aéreo ou rodoviário, acompanhado dos cartões de embarque originais, contemplando o 
percurso completo, com três orçamentos de pesquisa de mercado;
- Certificado de participação/apresentação no evento.
- Declaração de auxílio de viagem, conforme formulário fornecido pela PRPPG (Edital PRPPG 214/2021); O cálculo dos 
auxílios de viagem deve considerar o número de pernoites ocorridas no período que compreende o deslocamento até o retorno 
à sede. No dia do retorno, se não houver pernoite, conta-se meia diária.
- Comprovante de despesa de táxi através de recibo original emitido pelo(a) taxista, com CPF.
- Declaração de recebimento do auxílio (Anexo II).

Foz do Iguaçu, 04 de maio de 2022.

Débora Cota

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Literatura Comparada

mailto:secretaria.ppglc@unila.edu.br


ANEXO I

Declaração de anuência do(a) orientador(a)

Eu,                                                                                                             declaro que estou ciente e aprovo a viagem

acadêmica do(a) discente                                                                                                                               ao(a)

                                                                                  (Cidade e país) pelo período de                                      (dias).

Local e data

assinatura do(a) orientador(a)



ANEXO II
Declaração de recebimento de auxílio

Eu, ..................., matrícula.........., declaro para os devidos fins que recebi do Programa de Pós-graduação em

Literatura Comparada o valor de R$ ......... como apoio à viagem acadêmica. 

Foz do Iguaçu....de......de 2022.

__________________________________________

Assinatura



ANEXO III
DECLARAÇÃO DE AUXÍLIO DE VIAGEM

Edital PPGLC ____/____
Nome:
CPF:

Declaração

Declaro junto ao PPGLC/UNILA que utilizei o valor recebido para: 

Finalidade:  evento/trabalho  de  campo/treinamento/oficina  (descreva  a  opção  que
melhor se enquadra)
Local: (escrever o local de realização)
Início: ___/___/____ e Fim: ____/____/____
Número de pernoites: 

Totalizando o valor de: 
(repita este quadro caso tenha sido usado para mais de um local)

Objetivo do uso do auxílio de viagem

Detalhe o motivo do uso do auxílio e resultados alcançados, ou seja, diga o que foi feito no 
local. 

Foz do Iguaçu, ___, de ______, de _____

___________________________________
Assinatura

A declaração deverá estar acompanhada de comprovantes como declarações, certificados de participação em reuniões
acadêmicas ou oficinas, etc . Qualquer material objetivo que comprove a realização da atividade no local.  
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