
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 223 / 2021 / PRPPG (10.01.05.19)

Nº do Protocolo: 23422.021432/2021-68
Foz Do Iguaçu-PR, 09 de dezembro de 2021.

Torna público a retificação do Edital n.191/2021/PRPPG Edital
de  Seleção  de  Pesquisa  Básica  e  Aplicada  da
UNILA(SPBA/UNILA)  -  2021,  da  Universidade  Federal  da
Integração Latino-Americana -UNILA.

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana nomeada pela Portaria UNILA nº 357/2019/GR, de 19 de junho
de2019, no uso de suas atribuições legais, delegadas pela Portaria nº 282/2020/GR,
de agosto de 2020, torna público por meio deste a retificação do Edital n.191/2021
/PRPPG Edital de Seleção de Pesquisa Básica e Aplicada da UNILA(SPBA/UNILA) -
2021.

1 RETIFICAÇÃO

1.1 Retificar o inciso II do item 8.1.2, conforme:

Onde se lê:

II - Perfil dos Membros do Projeto de Pesquisa (PM): dado pela soma da planilha de
produtividade intelectual dos membros pontuantes do projeto de pesquisa, em total
conformidade ao registrado pelo proponente na Plataforma Lattes do CNPq, referente
ao período de 2016 a 2021, com limite máximo de 1000 (mil) pontos que equivalem a
50 pontos no Perfil dos Membros do Projeto de Pesquisa, conforme abaixo:

Leia-se:

II - Perfil dos Membros do Projeto de Pesquisa (PM): dado pela soma da planilha de
produtividade intelectual dos membros pontuantes do projeto de pesquisa, em total
conformidade ao registrado pelo proponente na Plataforma Lattes do CNPq, referente
ao período de 2017 a 2021, com limite máximo de 1000 (mil) pontos que equivalem a
50 pontos no Perfil dos Membros do Projeto de Pesquisa, conforme abaixo:

2. DISPOSIÇÕES FINAIS

2.1 As demais disposições do Edital n. 191/2021/PRPPG permanecem inalteradas.
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(Assinado digitalmente em 09/12/2021 16:31 )

DANUBIA FRASSON FURTADO
PRO-REITOR(A) - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE
PRPPG (10.01.05.19)
Matrícula: 2886345

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.unila.edu.br/public
/documentos/index.jsp informando seu número: 223, ano: 2021, tipo: EDITAL, data de

emissão: 09/12/2021 e o código de verificação: a77a52bb0c
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