
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL Nº. 180/2022/PROGRAD

O PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA – UNILA, designado pela Portaria nº 280/2020/GR de 21 de agosto
de 2020, nos termos da legislação, e

CONSIDERANDO o Edital  PROGRAD nº 157/2022, de 02 de setembro de 2022, que
tornou público o processo de seleção complementar de monitores para atuar na Área de
Matemática da Monitoria de Ensino na modalidade de promoção da permanência dos (as)
estudantes indígenas e dos (as) estudantes refugiados (as) e portadores (as) de visto
humanitário  nos  cursos  de  Graduação  da  Universidade  Federal  da  Integração
LatinoAmericana – UNILA no âmbito  dos cursos de graduação para o Período Letivo
Regular 2022.1,

CONSIDERANDO o Edital  PROGRAD nº 166/2022, de 14 de setembro de 2022, que
tornou   público  o  Resultado  da  interposição  de  recurso  e  o  Resultado  Final  da
homologação das inscrições do processo de seleção complementar de monitores para
atuar na Área de Matemática da Monitoria de Ensino na modalidade de promoção da
permanência  dos  (as)  estudantes  indígenas  e  dos  (as)  estudantes  refugiados  (as)  e
portadores (as) de visto humanitário nos cursos de Graduação da Universidade Federal
da Integração Latino-Americana – UNILA no âmbito  dos cursos de graduação para o
Período Letivo Regular 2022.1;

CONSIDERANDO o Edital  PROGRAD nº 174/2022, de 20 de setembro de 2022, que
tornou  público  o  Resultado  Preliminar  do  processo  de  seleção  complementar  de
monitores para atuar na Área de Matemática da Monitoria de Ensino na modalidade de
promoção  da  permanência  dos  (as)  estudantes  indígenas  e  dos  (as)  estudantes
refugiados  (as)  e  portadores  (as)  de  visto  humanitário  nos  cursos  de  Graduação  da
Universidade Federal da Integração Latino Americana – UNILA no âmbito dos cursos de
graduação para o Período Letivo Regular 2022.1.

CONSIDERANDO que não houve interposição de recurso ao Resultado Preliminar do
processo de seleção complementar de monitores para atuar na Área de Matemática da
Monitoria de Ensino na modalidade de promoção da permanência dos (as) estudantes
indígenas e dos (as) estudantes refugiados (as) e portadores (as) de visto humanitário
nos cursos de Graduação da Universidade Federal  da Integração Latino Americana –
UNILA  no  âmbito  dos  cursos  de  graduação  para  o  Período  Letivo  Regular  2022.1,
divulgado por meio do Edital PROGRAD nº 174/2022, de 20 de setembro de 2022,



RESOLVE:

Tornar público o  Resultado Final  do processo de seleção complementar de monitores
para atuar na Área de Matemática da Monitoria de Ensino na modalidade de promoção da
permanência  dos  (as)  estudantes  indígenas  e  dos  (as)  estudantes  refugiados  (as)  e
portadores (as) de visto humanitário nos cursos de Graduação da Universidade Federal
da Integração Latino Americana – UNILA no âmbito dos cursos de graduação para o
Período Letivo Regular 2022.1.

1. DO RESULTADO FINAL

1.1 Candidatos classificados: 

CLASSIFICAÇ
ÃO

NOME COMPLETO CATEGORIA

1º Bruno Andres Figueroa Ramirez  Bolsista

2º Gabriel Alejandro Colmenarez Peña Suplente

3º Gloria Elizabet Martinez Iglesia Suplente

4º Sofia Mercedes Martínez Segura Suplente

5º Jean Paul Gomez Tavara Suplente

1.2 Candidato desclassificado

NOME COMPLETO MOTIVO

Felipe Xavier Marques Item 4.3.5 do Edital nº 157/2022/PROGRAD –
não comparecimento à entrevista.

1.3 A quantidade de vagas remuneradas neste processo seletivo é de 01 (uma), conforme
o item 4.1.1 do Edital nº 157/2022/PROGRAD.

1.4 Os candidatos classificados como suplentes poderão atuar como monitor voluntário.

1.5 Os candidatos classificados além das vagas remuneradas poderão ser convocados a
qualquer tempo para eventual substituição do(a) monitor(a) bolsista durante a vigência
deste processo seletivo, conforme item 4.2.3 do Edital nº 157/2022/PROGRAD.

1.5.1 A convocação de suplentes seguirá rigorosamente a ordem de classificação e os
seguintes critérios:

I. A convocação será feita por telefone e mensagem ao e-mail institucional do(a) suplente.

II. O(a) suplente convocado(a) terá prazo de dois dias úteis para responder à convocação



e assinar o Termo de Compromisso.

III.  Em caso do(a)  suplente  convocado não responder  à  convocação conforme inciso
anterior, será chamado(a) o(a) próximo(a) da lista.

2. DA CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO MONITOR
CLASSIFICADO COMO BOLSISTA

2.1 O (A) discente classificado(a) como monitor (a) bolsista receberá, no dia 23/09/2022,
instruções em sua conta de e-mail institucional, convidando para assinatura do Termo de
Compromisso, via SIPAC.

2.2 O (A) discente classificado (a) como monitor(a) bolsista só poderá assumir a monitoria
de ensino, após a assinatura do Termo de compromisso.

3.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1  Dúvidas  referentes  ao  Edital  podem  ser  esclarecidas  através  do  e-mail
prograd.daad@unila.edu.br,  do  telefone  (45)  3522-9747,  ou  pessoalmente,  no
Departamento de Apoio Acadêmico ao Aluno, no Jardim Universitário, prédio central, sala
C-123-7.

3.2 Os casos não previstos neste edital serão avaliados pela Comissão Permanente de
Acompanhamento  de  Estudantes  Refugiados  e  Portadores  de  Visto  Humanitário,
Comissão de Acesso e Permanência dos Povos Indígenas e pela PROGRAD. 

PROF. PABLO HENRIQUE NUNES
Pró-Reitor de Graduação 
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