
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA – UNILA  

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

EDITAL Nº 49/2021/PROGRAD 

 

Torna público a prorrogação do prazo de 

inscrições e a alteração do cronograma do 

processo de seleção de discentes dos cursos de 

História – Licenciatura, Letras – Espanhol e 

Português como Língua Estrangeira e Química 

– Licenciatura para atuarem no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

– PIBID.  

  
 

 

O Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana designado pela 

Portaria no 24/2020/GR, de 31 de janeiro de 2020, com base nas atribuições delegadas pela Portaria 

UNILA no 280/2020/GR, de 21 de agosto de 2020 nos termos da legislação, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria GAB/CAPES nº 259 de 17 de dezembro de 2019 que 

dispõe sobre o regulamento do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, em 

consonância com o edital da CAPES nº 2/2020 que regulamenta a concessão de bolsas para o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Edital PROGRAD nº 47/2021, de 06 de julho de 2021 relativo ao 

processo de seleção de estudantes da UNILA para compor o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID; 

 

RESOLVE: 

 

Tornar público a prorrogação do prazo de inscrições e a alteração do cronograma do processo de 

seleção de discentes regularmente matriculados(as) nos cursos de História - Licenciatura, Letras – 

Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras e Química - Licenciatura, para atuarem no PIBID. 

 

 

1.  DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1 As inscrições para o processo seletivo regido pelo Edital PROGRAD 47/2021 estarão abertas no 

período de 06 de julho de 2021 (às 23h00min – horário de Brasília) a 13 de julho de 2021 (às 

23h59min59s – horário de Brasília), exclusivamente em via eletrônica através do Portal Inscreva da 

UNILA (https://inscreva.unila.edu.br/).  

https://inscreva.unila.edu.br/


2. DO NOVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EDITAL 

 

Publicação do edital 06/07/2021 

Prazo para recurso do Edital 07/07/2021 e 08/07/2021 

Período de inscrição de discentes 06/07/2021 a 13/07/2021 

Homologação dos(as) inscritos(as) 14/07/2021 

Divulgação do resultado preliminar 15/07/2021 

Prazo para recursos do resultado preliminar 16/07/2021 

Homologação do Resultado Final Até 19/07/2021 

 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

3.1 Dúvidas acerca deste edital podem ser esclarecidas, via correio eletrônico: 

programa.pibid@unila.edu.br 

 

3.2  Os casos omissos serão avaliados pela PROGRAD, Coordenação Institucional e Coordenação de 

Área de cada subprojeto. 

 

Foz do Iguaçu, 12 de julho de 2021. 

 

 

PROF. PABLO HENRIQUE NUNES 

Pró-Reitor de Graduação  

mailto:programa.pibid@unila.edu.br


ANEXO I 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, _______________________________________________________________________, número 

de matrícula____________________________________, discente regularmente matriculado(a) no 

curso de Licenciatura em _________________, DECLARO para os devidos fins que estou ciente de que 

não posso acumular a bolsa de participação no PIBID com qualquer bolsa vinculada a programas 

financiados pela CAPES, FINEP, CNPq ou por qualquer agência de fomento ou de Instituição Pública, 

exceto estágio remunerado e auxílio assistencial.  

Assinale as declarações abaixo:  

(      ) Declaro, ainda, que não possuo relação de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade 

de até 3o grau com o(a) Coordenador(a) de Área do subprojeto para o qual me inscrevo, nem com o(a) 

Coordenador(a) Institucional do PIBID UNILA/2020. 

(     ) Declaro, ainda, ter condições de cumprir, no mínimo, 32 horas no desenvolvimento das atividades 

do PIBID, estando apto(a) a iniciar as atividades assim que for convocado(a).  

Local e Data  

______________________________________________ 

Assinatura do(a) Discente  
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