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EDITAL UNILA N° 38, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017.

Convoca os estudantes aprovados em lista
de espera do Edital UNILA Nº 18, de 04 de
agosto 2017. 

O Reitor pro tempore da Universidade Federal da Integração Latino - Americana (UNILA),

torna público o edital de convocação para atendimento dos estudantes aprovados em lista

de espera pelo Edital UNILA Nº 18, de 04 de agosto de 2017 (Inscrição de estudantes não

brasileiros para concorrer aos auxílios do programa de assistência estudantil da UNILA). 

1. DOS INFORMES GERAIS

1.1  Os estudantes convocados para os auxílios deverão comparecer nas unidades da

PRAE, do JU ou PTI (conforme local das aulas), de 02 a 05 de outubro  para assinatura

do Termo de Compromisso referente aos auxílios nos quais foi deferido. Esta assinatura

está condicionada a apresentação do cartão de conta bancária ativa em nome do

acadêmico podendo ser conta corrente ou conta poupança, em qualquer banco,

excluída a modalidade de conta fácil;

1.2 Os estudantes selecionados para o Auxílio Moradia (modalidade subsídio financeiro)

terão o prazo de até 60 (sessenta) dias, após o deferimento, para apresentação da cópia

do Contrato de Locação do Imóvel em nome do acadêmico (trazer o Contrato original,

para realização de autenticação) ou Declaração do locatário (caso o imóvel em questão

não contenha o nome do acadêmico). Este documento é requisito para acesso ao auxílio-

moradia modalidade Subsídio Financeiro;

1.3  O discente que não apresentar os dados bancários e obtiver requerimento deferido,

só poderá acessar o auxílio moradia quando da regularização da documentação.
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2. DA CHAMADA

Nome Auxílios

Sebastian Camilo Mira Bernal Auxílio Instalação

Paul Roger Torres Silva Auxílio moradia + Auxílio Instalação

Foz do Iguaçu, 02 de outubro de 2017.

Gustavo Oliveira Vieira
Reitor pro tempore


