
Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Pró-Reitoria de Extensão

Edital PROEX 03/2019, de 24 de janeiro de 2019
Ações de Extensão 2019 e PROBEX 2019

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), por intermédio da Pró-
Reitoria  de  Extensão  (PROEX),  no  uso  de  suas  atribuições,  considerando  a  Política  de
Extensão, aprovada pela Resolução COSUEX nº. 03, de 02 de setembro de 2014, o Regulamento
de Extensão Universitária, aprovado pela Resolução COSUEX nº. 01, de 25 de fevereiro de 2015,
e a Resolução COSUEX nº 01, de 20 de janeiro de 2017, e  considerando o Edital PROEX
59/2018, de 12 de novembro de 2018,  torna pública a retificação de cronograma nos
seguintes termos: 

1.1 O prazo final para ressubmissão das propostas de ações de extensão devolvidas para
adequações  fica  prorrogado  até  27/01/2019.  As  demais  etapas  do  cronograma
permanecem inalteradas.

1.2 Conforme determina o Edital PROEX 59/2018, item 4.4, inciso I, após a primeira etapa
de  seleção  das  ações  de  extensão,  composta  pela  análise  objetiva  realizada  pela
PROEX, as propostas que necessitavam de adequações foram devolvidas via SIGAA aos
proponentes, que foram notificados das correções necessárias.

1.3 De acordo com os itens 5.5 e 5.8 do Edital PROEX 59/2018, será desconsiderada a
proposta que, após ser devolvida ao(à) coordenador(a) pela PROEX, não seja resubmetida com
as devidas adequações no prazo estabelecido neste cronograma.

1.4  Dúvidas  referentes  ao  SIGAA  podem  ser  encaminhadas  ao  e-mail
sigaa.extensao@unila.edu.br ou pelo telefone (45) 3529-2145.

1.5  Dúvidas  referentes  ao  Edital  podem  ser  encaminhadas  ao  e-mail
coex.proex@unila.edu.br ou pelo telefone (45) 3529-2192.

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

Foz do Iguaçu, 24 de janeiro de 2019

Bianca Petermann Stoeckl
Pró-Reitora de Extensão em exercício
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