
 

 

EDITAL 29/2020 – PPGLC 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL PPGLC 27/2020 DE  

CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E 

CURSOS PARA DOCENTES E DISCENTES DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM LITERATURA COMPARADA 

 
A coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada 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, torna pública, pelo presente edital, a 

retificação do Edital PPGLC 27/2020 sobre processo seletivo para concessão de auxílio financeiro para 

participação em cursos e em eventos acadêmicos com apresentação de trabalhos vinculados à área de 

Letras, visando contemplar discentes e docentes do Programa de Pós-Graduação em Literatura 

Comparada. 

 

1. No item 1.1 

  Onde se lê: 

“Conceder auxílio financeiro para discentes regulares matriculados(as) no Mestrado em Literatura    

Comparada e docentes vinculados(as) ao referido programa para participação em eventos acadêmicos 

nacionais ou internacionais com apresentação de trabalhos ou em cursos relacionados à área de Letras, até 

31 de março de 2021.” 

 

 Leia-se : 

“Conceder auxílio financeiro para discentes regulares matriculados(as) no Mestrado em Literatura 

Comparada e docentes vinculados(as) ao referido programa para participação em eventos acadêmicos 

nacionais ou internacionais com apresentação de trabalhos ou em cursos relacionados à área de Letras, até 

15 de abril de 2021.“ 

 

2. No item 5.4 

 Onde se lê:  

     “O recurso total disponível é de R$ 3.902,25 (três mil, novecentos e dois reais e vinte e cinco centavos).” 

 

     Leia-se:  

     “O recurso total disponível é de R$ 7.804,50 (sete mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta centavos).” 

 

3. No item 5.5 

Onde se lê: 

      “O valor máximo disponibilizado por inscrição será de até R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo  

      ser reajustado para mais ou para menos, a critério da coordenação do PPGLC, na hipótese do  

      número de inscrições ser inferior ou superior para utilização completa do recurso total disponível 

      para este edital, com o objetivo de atender ao maior número possível de solicitantes.” 

 

      Leia-se:  

   “O valor máximo disponibilizado por inscrição será de até R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),    

podendo ser reajustado para mais ou para menos, a critério da coordenação do PPGLC, na hipótese do 

número de inscrições ser inferior ou superior para utilização completa do recurso total disponível para este  



edital, com o objetivo de atender ao maior número possível de solicitantes.” 

 

 

4. No item 7.1 

Onde se lê: 

            “Os(As) discentes e docentes contemplados deverão, no prazo de até 30 (trinta) dias após o fim da 

atividade, apresentar relatório das atividades realizadas e/ou artigo de apresentação em             

evento, juntamente com certificado de participação em curso ou evento e nota fiscal/recibo de 

pagamento da taxa de inscrição.” 

 

Leia-se: 

        “Os(As) discentes e docentes contemplados deverão apresentar relatório das atividades realizadas                 

e/ou artigo de apresentação em evento, juntamente com certificado de participação em curso ou evento e 

nota fiscal/recibo de pagamento da taxa de inscrição, logo após a participação no curso e/ou evento ou até 

a data da prestação de contas. 

 

 

 

5. No item 8 

 Onde se lê: 

 

DO CRONOGRAMA 

 
Publicação do edital 16 de setembro de 2020 

Período para inscrições 18 de setembro de 2020 a 26 de outubro de 

2020 (até 23h59, horário de Brasília) 
Homologação das inscrições 27 de outubro de 2020 

Resultado preliminar 03 de novembro de 2020 

Período para recursos administrativos 04 de novembro de 2020 a 08 de novembro de 

2020 (até 23h59, horário de Brasília) 
Resultado final          10 de novembro de 2020 

Prestação de contas Até 31/04/2021 

 

Leia-se: 

 

DO CRONOGRAMA 

 

Publicação do edital 16 de setembro de 2020 

Período para inscrições 16 de setembro de 2020 a 16 de novembro de 

2020 (até 23h59, horário de Brasília) 
Homologação das inscrições 17 de novembro de 2020 

Resultado preliminar 19 de novembro de 2020 

Período para recursos administrativos 20 de novembro de 2020 a 23 de novembro de 

2020 (até 23h59, horário de Brasília) 
Resultado final 25 de novembro de 2020 

Prestação de contas Até 31/04/2021 



 

 

 

 

   Foz do Iguaçu, 02 de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Débora Cota 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Literatura Comparada 


