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Edital PROEX 01/2020
Retificação da data de início das ações de extensão vinculadas ao Edital PROEX 

38/2019
 

A PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA), nomeada pela Portaria n.º 
362/2019/GR, no uso de suas atribuições, 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, a Resolução COSUEX n.º 01, de 20 de janeiro 
de 2017, torna pública a retificação do Edital PROEX 38/2019, de 06 de dezembro 2019, 
nos seguintes termos: 

 

1.  
Onde se lê: 
 

 

?2.1 As ações de extensão submetidas a este edital devem ter duração de 01 de maio a 15 de 
dezembro, período que coincide com a vigência das bolsas.?
 

Leia-se:
?2.1 As ações de extensão submetidas a este edital devem compreender o período de 01 de 
maio a 15 de dezembro, o qual coincide com a vigência das bolsas.
Parágrafo único. As ações aprovadas em resultado final poderão iniciar a partir de 07/04 e 
finalizar até 31/12/2020.
 

2.  
A vigência das bolsas distribuídas neste edital é de 01 de maio a 15 de dezembro.
 

 

3.  
Dúvidas referentes ao Edital podem ser encaminhadas ao e-mail 
coex.proex@unila.edu.br ou pelo telefone (45) 3529-2191.
 

 

4.  



Os casos omissos serão decididos pela PROEX e, se necessário, será realizada consulta 
à COSUEX.
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