
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA – UNILA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 082/2020/PROGRAD

O Pró-Reitor  Adjunto  de  Graduação  da  Universidade  Federal  da  Integração  Latino-Americana
designado  pela  Portaria  no  25/2020/GR,  de  31  de  janeiro  de  2020,  com  base  nas  atribuições
delegadas pela Portaria 280/2020/GR, de 21 de agosto de 2020, nos termos da legislação, e

CONSIDERANDO o disposto na Portaria GAB/CAPES nº 259e no Edital da CAPES nº 2/2020;

CONSIDERANDO o Edital 57/2020/PROGRAD e suas retificações;

CONSIDERANDO o Edital 77/2020/PROGRAD;

CONSIDERANDO o Edital 61/2020/PROGRAD e a Retificação 15/2020/PROGRAD;

CONSIDERANDO o Edital 78/2020/PROGRAD;

RESOLVE:

Tornar  público  o  resultado  preliminar  do  processo  seletivo  de  discentes  regularmente
matriculados(as) nos cursos de Ciências da Natureza – Biologia,  Física e Química e Química –
Licenciatura  para  atuarem  no  subprojeto  de  Química  do  PIBID  da  UNILA  e  a  chamada
complementar para discentes dos cursos de Ciências da Natureza – Biologia, Física e Química e
Química  –  Licenciatura  e  para  professores  da  educação  básica  para  atuarem no  subprojeto  de
Química do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.

1.  DO RESULTADO PRELIMINAR

1.1  Os(As)  candidatos(as)  que  tiveram  a  inscrição  homologada  no  Edital  77/2020/PROGRAD
foram selecionados pelas Coordenadoras de Área e o resultado preliminar segue abaixo:

Cursos: Ciências da Natureza – Biologia, Física e Química e Química – Licenciatura.
Subprojeto: Química

1 Bernardo Ramirez Barua Junior Discente com bolsa*

2 Gabriela Cristina De Carvalho Onorio  Discente com bolsa*

3 Gabriela Marques Dos Santos Discente com bolsa*

4 Gabriela Teixeira Machado Discente com bolsa*



5 Gisele Daiana Pescador Cano Discente com bolsa*

6 Henrique Chien Hua Nascimento Discente com bolsa*

7 Jude-Noe Boisrond Discente com bolsa*

8 Lohane Cruz Menezes Discente com bolsa*

9 Marina Vieira Dos Santos Discente com bolsa*

10 Rosenie Guerdorah Joseph Discente com bolsa*

11 Yordi Duvan Molina Martínez Discente com bolsa*

12 Dikenson Louis Discente com bolsa*

13 Ingredy De Jesus Medrado Discente com bolsa*

14 Paula Regina Gama Silva Discente com bolsa*

*O recebimento da bolsa está condicionado a formação do núcleo de iniciação da docência do 
subprojeto de Química. Caso o núcleo não seja formado, as bolsas serão devolvidas para a Capes e 
o subprojeto não será executado.

2. DA CHAMADA COMPLEMENTAR

2.1 Conforme Edital 57/2020/PROGRAD, serão oferecidas para o subprojeto de Química, ao todo,
24 (vinte e quatro) vagas para discentes bolsistas e até 6(seis) vagas para discentes voluntários(as). 

2.2. Nesse Edital serão abertas 10 (dez) vagas de bolsistas discentes para os cursos de Ciências da
Natureza – Biologia, Física e Química e Química – Licenciatura, conforme segue:

Subprojeto/
Curso

Coordenadoras
de Área

Bolsistas Voluntários(as)
Cadastro de

reserva

Subprojeto: 
Química 

Curso:  Ciências 
da Natureza – 
Biologia, Física e 
Química

Maria das Graças C.
Porto

Márcia Regina
Becker

09 vagas 03 vagas 05 vagas

Subprojeto: 
Química 

Curso:  Química - 
Licenciatura

01 vaga 03 vagas 05 vagas

2.3 As 24 (vinte e quatro) vagas serão preenchidas,  preferenciamente,  com 12 (doze) discentes do
curso de Ciências da Natureza -Biologia, Física e Química e 12 (doze) dicentes do curso de Química –
Licenciatura. No entanto, caso não haja o quantitativo de discentes inscritos(as) previamente definido
para cada curso, as vagas excedentes serão preenchidas por discentes aptos(as), independente de qual
desses dois cursos pertençam, até o preenchimento das 24(vinte e quatro) vagas. 



2.4 Os(As) discentes selecionados(as) como cadastro de reserva não farão parte do programa, ficando
aptos(as) para convocação no caso de desistência de bolsistas e/ou voluntários(as) durante a vigência
deste Edital.

2.5 Conforme Edital 61/2020/PROGRAD serão abertas 3(três) vagas para Professores(as) da Educação
Básica, atuarem como Supervisores(as) do subprojeto, conforme segue:

Área do Subprojeto Título do Subprojeto Coordenadoras de Área Vagas para Supervisor(a)

Química Tsuru da Ciência
Maria das Graças Cleophas Porto

Márcia Regina Becker
3(três) vagas

3. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA DISCENTES

3.1 Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá conhecer o Edital 57/2020/PROGRAD e 
suas retificações, e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos sendo de sua inteira 
responsabilidade qualquer prejuízo advindo da inobservância dele.

3.2 As inscrições para  a chamada complementar estarão abertas no período de  27 de  outubro de
2020 a 29 de outubro de 2020 (às 23h59min59s – horário de Brasília).

3.3  As  inscrições  serão  realizadas  unicamente  por  via  eletrônica  através  do  Portal  Inscreva  da
UNILA (https://inscreva.unila.edu.br/). 

3.4  Para  inscrever-se  no  processo  seletivo  o(a)  candidato(a)  deverá  obrigatoriamente  efetuar  o
seguinte procedimento:

3.4.1  Preencher  os  campos  do  sistema  de  inscrição  on-line  disponível  em:
https://inscreva.unila.edu.br/
  
3.4.2  Anexar,  em  formato  .PDF,  nos  campos  do  sistema  de  inscrição  on-line,  os  seguintes
documentos:

a) comprovante no Cadastro de Pessoa Física  (CPF);

b) histórico escolar atualizado (da UNILA);

c) atestado de matrícula no semestre vigente;

d) cópia do currículo cadastrado na Plataforma Capes de Educação Básica e do curriculo da 
Plataforma Lattes;

e) Ficha de Declarações (Anexo I), preenchida e assinada,  na qual declara:

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


I) ter ciência que não pode acumular bolsa do PIBID com outra concedida por Instituição Pública 
ou bolsa vinculada a programas financiados pela CAPES, FINEP, CNPq ou de outras agências de 
fomento;

II) não possuir relação de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade de até 3o grau com 
o(a) Coordenador(a) de Área ou com o(a) Coordenador(a) Institucional;

III)  ter condições de cumprir, no mínimo, carga horária de 32 (trinta e duas) horas mensais, para o 
desenvolvimento das atividades do PIBID;

f)   Carta  de  intenção redigida  e  assinada  pelo(a)  candidato(a)  com  o  documento  seguindo  as
seguintes  formatações:   1  página,  tamanho  da  folha:  A4;  Fonte:  Arial,  tamanho  12;  todas  as
margens da carta devem ter 2 cm, e espaçamento 1,5 entre linha.

3.5 As assinaturas previstas nos itens "e" e "f" poderão ser digitais.

3.6 A homologação dos(as) candidatos(as) inscritos(as) será divulgada no dia  30 de outubro de

2020,  no endereço eletrônico   https://portal.unila.edu.br/   , no Portal de Editais da Graduação.

4. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

4.1 Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá conhecer o Edital 63/2020/PROGRAD, e
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos sendo de sua inteira  responsabilidade
qualquer prejuízo advindo da inobservância dele.

4.2 As inscrições para  a chamada complementar estarão abertas no período de  27 de  outubro de
2020 a 29 de outubro de 2020 (às 23h59min59s – horário de Brasília).

4.3 As inscrições  serão  realizadas  unicamente  por  via  eletrônica  através  do Portal  Inscreva  da
UNILA (https://inscreva.unila.edu.br/).

4.4  Para  inscrever-se  no  processo  seletivo  o(a)  candidato(a)  deverá  obrigatoriamente  efetuar  o
seguinte procedimento:

4.4.1 Preencher todos os campos do sistema de inscrição on-line indicado acima.

4.4.2 Anexar, em formato .PDF, nos campos do sistema de inscrição on-line, os seguintes
documentos:

a) cópia do CPF; 

b) cópia do currículo cadastrado na Plataforma Capes de Educação Básica;

c) documento comprobatório da formação na área do subprojeto de Química;

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


d) documento comprobatório do vínculo com a escola-campo habilitada,  especificando o
componente no qual está atuando no momento (Conforme Anexo IV deste Edital);

e) documento comprobatório do tempo de serviço no magistério na educação básica;

f) ficha de declarações (Anexo II), preenchida e assinada de forma manual ou digital, na qual
declara:

I)  ter  ciência  de  que  não  pode  acumular  a  bolsa  com  outra  bolsa  vinculada  a
programas financiados pela Capes ou por outra instituição pública de fomento ao ensino e
pesquisa;

II) não possuir débito de qualquer natureza com a Capes, inclusive no que se refere à
ausência de prestação de contas relacionadas a outros programas, bolsas ou auxílios;

III) ter condições de cumprir as atribuições descritas no item 4.3 deste edital e que
está apto(a) a iniciar as atividades assim que for convocado(a);

g) memorial descritivo conforme modelo do Anexo III.

4.5 A homologação dos(as) candidatos(as) inscritos(as) será divulgada no dia  30 de outubro de

2020,  no endereço eletrônico   https://portal.unila.edu.br/   , no Portal de Editais da Graduação.

5. DO RESULTADO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
 
5.1 O resultado preliminar será divulgado no dia 03 de novembro de 2020 no endereço eletrônico
https://portal.unila.edu.br/ , no Portal de Editais da Graduação.
 
5.2 Da publicação do resultado preliminar o(a) candidato(a) poderá, a seu critério, interpor recurso
contra a decisão dos avaliadores.
 
5.3 O recurso deverá ser protocolado unicamente por via eletrônica através do Portal Inscreva da
UNILA (https://inscreva.unila.edu.br/),  até o dia 04 de novembro de 2020 (às 23h59min – horário
de  Brasília).  No  momento  da  interposição  do  recurso  o(a)  candidato(a)  deverá  anexar  um
documento  (em  formato  .pdf)  no  sistema  de  inscrição  on-line,  no  qual  expõe  claramente  os
fundamentos de fato e de direito e sua justificativa. 

5.4  O resultado  final  será  divulgado no dia  05 de  novembro de  2020  no  endereço  eletrônico
https://portal.unila.edu.br/ , no Portal de Editais da Graduação.

6. DO CRONOGRAMA

Publicação da Chamada Complementar 27/10/2020

Período de inscrição 27/10/2020 a 29/10/2020

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


Homologação dos(as) inscritos(as) 30/10/2020

Divulgação do resultado preliminar 03/11/2020

Recursos do resultado preliminar 04/11/2020

Homologação do Resultado Final 05/11/2020

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 Os requisitos,  atribuições,  critérios  para seleção, entre outras informações encontram-se nos
Editais 57/2020/PROGRAD e suas retificações e no Edital 63/2020/PROGRAD.

7.2 O subprojeto somente irá ser executado e as bolsas oferecidas aos(às) respectivos discentes e
professores selecionados(as) por esse Edital e editais anteriores se o núcleo de formação à docência
for fomado em sua totalidade. Caso contrário, as bolsas serão devolvidas à CAPES e o subprojeto
será impossibilitado de ser viabilizado.

7.3 A habilitação das escolas, conforme Anexo IV deste Edital é atribuição da CAPES em parceria
com a  Secretaria de Educação e do Esporte do Paraná e Núcleo Regional de Educação de Foz do
Iguaçu, o que é condicionante  da participação dos(as) professores(as) selecionados(as)  por esse
Edital. 

Foz do Iguaçu, 27 de outubro de 2020.

HERMES JOSÉ SCHMITZ
Pró-reitor Adjunto de Graduação



ANEXO I 

FICHA DE DECLARAÇÕES
(para candidatos(as) discentes)

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 



ANEXO II

FICHA DE DECLARAÇÕES
(para candidatos(as) Professores(as)

Eu,  ___________________________________________________,  CPF___________________

DECLARO para os devidos fins que estou ciente de que não devo acumular a bolsa de Supervisor do

Programa de Bolsas de Iniciação à Docência com outra bolsa ou auxílio da Capes ou de outra instituição

pública de fomento ao ensino e pesquisa.

Assinale as declarações abaixo:

( ) Declaro, ainda, não possuir débito de qualquer natureza junto a Capes, inclusive no que se refere à

ausência de prestação de contas relacionadas a outros programas, bolsas ou auxílios;

( ) Declaro, ainda, ter disponibilidade do tempo necessário para realizar as atividades previstas e as

atribuições que serão de minha responsabilidade, conforme item 4 deste edital, estando apto(a) a iniciar

as atividades assim que for convocado(a).

Local e Data

______________________________________________

Assinatura



ANEXO III

MODELO DE MEMORIAL PARA CANDIDATOS AO  PIBID/UNILA
(para candidatos(as) Professores(as)

O  Memorial  Descritivo  é  uma  autobiografia  na  qual  o  autor  descreve  sua  trajetória

acadêmica  e  profissional,  analisando  criticamente  os  acontecimentos  em  cada  etapa  de  sua

experiência. O texto deve ser redigido na primeira pessoa do singular e não deve ultrapassar 03

páginas, na fonte Arial, tamanho 12, espaçamento de linhas 1,5, de acordo com o modelo a seguir.

ESTRUTURA PARA O MEMORIAL

CAPA

a) Nome do candidato
b) Título (MEMORIAL DESCRITIVO)
c) Local
d) Ano
E) Escola em que atua (apenas para os candidatos a SUPERVISOR nas Escolas)

CORPO DO TEXTO

1. Dados pessoais

Nome Completo                                                                                                             

Endereço: Rua/Av.-                                                                      Nº.          Apto. 

CEP _________________Cidade                                              Estado __________

Tel.: (         )                               Tel.: Celular(       )                       E-mail:                                          

2. Formação

Faça um breve comentário sobre os seus objetivos de vida acadêmica e profissional, comentando
sobre a importância das disciplinas cursadas, maiores dificuldades, disciplinas que mais gosta, o
que motivou a escolha do curso, etc.

3. Experiência no magistério

Atividades relacionadas às funções desenvolvidas no ensino e em projetos de iniciação científica 
e/ou iniciação à docência.

4. Atividades profissionais não relacionadas ao magistério (se houver)

Faça um breve comentário sobre sua participação em atividades profissionais não relacionadas 



ao magistério. Comente sobre suas experiências.

5. Participação em Eventos (se houver)

Relacione os eventos acadêmico-científicos nos quais você já participou e descreva a importância
deles na sua formação.

6. Publicações (se houver)

Relacione suas produções intelectual, científica, literária, artística, cultural ou técnica, caso 
tenha.

7. Experiência/atividades extracurriculares (se houver)
 
Descreva aqui suas habilidades e experiências extracurriculares (voluntariado, teatro, viagens, 
esportes, música, hobbies, etc).

8. Expectativas em relação ao PIBID e disponibilidade para participação

Faça um breve comentário sobre os fatores que te motivaram a participar do processo de seleção
para o programa e suas principais expectativas e disponibilidade de atuação.

9. Outros (especificar)

Descreva outras atividades de seu interesse.



ANEXO IV

Escolas habilitadas pela Secretaria de Educação e do Esporte do Paraná e Núcleo Regional de
Educação de Foz do Iguaçu para o subprojeto  de Química do Programa Institucional  de
Bolsas de Iniciação à Docência da UNILA

Município Rede de
Ensino

Área do
Subprojeto

Escola

Foz do Iguaçu Rede Estadual Química Colégio Estadual Ayrton Senna da Silva

Foz do Iguaçu Rede Estadual Química Colégio Estadual Barão do Rio Branco

Foz do Iguaçu Rede Estadual Química Colégio Estadual Presidente Costa e Silva

Foz do Iguaçu Rede Estadual Química Colégio Estadual Gustavo Dobrandino da Silva 

Foz do Iguaçu Rede Estadual Química Colégio Estadual Jorge Schimmelpfeng

Foz do Iguaçu Rede Estadual Química Colégio Estadual Prof. Flávio Warken

Foz do Iguaçu Rede Estadual Química Colégio Estadual Monsenhor Guilherme 

Foz do Iguaçu Rede Federal Química Instituto Federal do Paraná - Campus Foz do 
Iguaçu

http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas-java/pages/templates/initial2.jsf?codigoMunicipio=830&codigoEstab=23

