
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL PROGRAD Nº 060, DE 20 DE JULHO DE 2021

Torna público o resultado final do
processo de seleção de discentes
bolsistas do Programa Educação Tutorial
- PET/Conexões de Saberes - Literatura e
Cultura como espaços de integração da
Universidade no projeto
latino-americano.

O PRÓ-REITOR ADJUNTO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA designado pela Portaria no 25/2020/GR, de 30
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 vigente,

CONSIDERANDO a Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005 e Portaria nº 976, de 27 de
julho de 2010, republicada com alterações em 31 de outubro de 2013 e o Manual de
Orientações Básicas que regem o Programa Educação Tutorial, e

CONSIDERANDO os Editais PROGRAD nº 041/2021, nº 048/2021 e nº 050/2021, referentes
ao processo de seleção de dois discentes bolsistas no âmbito do Programa Educação Tutorial –
PET/Conexões de Saberes – Literatura e Cultura como espaços de integração da Universidade
no projeto latino-americano,

RESOLVE:

Tornar público o resultado final do processo de seleção de discentes bolsistas para duas vagas
no Programa Educação Tutorial - PET/Conexões de Saberes - Literatura e Cultura como
espaços de integração da Universidade no projeto latino-americano.

1. DO RESULTADO FINAL

1.1 Conforme critérios do Edital PROGRAD 041/2021, foram classificados dois discentes
para a condição de bolsistas e dois discentes para a condição de suplentes, conforme lista a
seguir:

Nome do discente candidato Resultado Final

Cesar Augusto Espitia Pedreros bolsista
Karen Dayanna Salinas Peña bolsista
Osvaldo Velez Ibañez suplente
Natália Aparecida Carvalho da Conceição suplente



1.2 Os discentes classificados como “suplentes” poderão ser chamados para assumir a
condição de bolsista diante da abertura de uma das doze vagas de bolsas a que o PET
Conexões de Saberes da UNILA tem direito, sendo essa vaga fruto da desistência, formatura
ou qualquer outra situação que impossibilite a permanência de determinado bolsista.

1.3 A validade do presente processo seletivo é de 1 (um) ano a partir da data de publicação
deste Edital e, portanto, após esse período, não poderão ser convocados os discentes
classificados como suplentes neste Edital.

2. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO E
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE CADASTRO

2.1 Ficam convocados, desde já, os candidatos selecionados como bolsistas, para realizarem
assinatura do Termo de Compromisso, de forma remota, no SIPAC, seguindo a explicação do
Tutorial de Assinatura do Termo de Compromisso (Anexo I deste Edital), entre os dias 20 e
23 de julho de 2021, conforme cronograma previsto no Edital PROGRAD 041/2021.

2.2 Caso algum estudante classificado como bolsista não realize assinatura do Termo de
Compromisso no SIPAC e/ou não preencha o cadastro de perfil de discente bolsista no
SIGPET, no prazo determinado pelo Edital 041/2021, estará automaticamente desclassificado
e não terá direito a recurso, perdendo a vaga de bolsista.

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 Dúvidas referentes ao Edital podem ser esclarecidas através do e-mail
airton.leitzke@unila.edu.br ou pelo telefone (45) 3529-2159.

3.2 Os casos omissos serão decididos pela Pró-Reitoria de Graduação.

Foz do Iguaçu, 20 de julho de 2021.

HERMES JOSÉ SCHMITZ
Pró-reitor Adjunto de Graduação

mailto:airton.leitzke@unila.edu.br


ANEXO I

TUTORIAL PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO DISCENTE
BOLSISTA NO PORTAL SIPAC/UNILA

1) Abrir página do Sistema Integrado de Gestão – SIG/UNILA através do
endereço: https://sig.unila.edu.br/

2) Escolher opção SIPAC (administrativo);

3) Fazer Login com Usuário e Senha utilizados para acesso ao SIGAA;

4) Após entrar no sistema, selecionar a Aba PROCESSO disposta no topo da página em
horizontal, com as setas navegar pelo menu suspenso até a opção ASSINAR DOCUMENTOS;

https://sig.unila.edu.br/


5) Você será direcionado a tela MESA VIRTUAL onde aparecerão os documentos que
possuem assinatura pendente;

6) O documento estará disposto em coluna horizontal, ao final dela (da esquerda para direita)
será possível selecionar a opção SITUAÇÃO, o qual o documento TERMO DE COMPROMISSO
estará pendente de assinatura;

7) Ao clicar no ícone PENDENTE DE ASSINATURA abrirá lista suspensa com as seguintes
opções: DOCUMENTO DETALHADO, a qual dará acesso ao teor do documento cadastrado e a
opção ASSINAR DOCUMENTO, a qual irá realizar a ação.
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