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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 10 / 2022 / PRPPG (10.01.05.19)
Nº do Protocolo: 23422.003164/2022-56
Foz Do Iguaçu-PR, 17 de fevereiro de 2022.

Torna público a re�ﬁcação do Edital n. 24/2020
/PRPPG Seleção para concessão de apoio à
par�cipação, com apresentação de trabalhos,
de docentes em eventos cien�ﬁcos.

A Pró‐Reitora de Pesquisa e Pós‐Graduação, da Universidade Federal da Integração La�no‐
Americana nomeada pela Portaria UNILA nº 357/2019/GR, de 19 de junho de 2019, no uso de
suas atribuições legais, torna público a re�ﬁcação do Edital de apoio à par�cipação, com
apresentação de trabalhos, de docentes em eventos cien�ﬁcos.
1 RETIFICAÇÃO
1.1 Onde se lê:
Anexo I
Cronograma das etapas do processo
Período de execução das a�vidades/do 01/08/2020 a 28/02/2022
edital
* O período de execução das a�vidades somente será iniciado após a assinatura do
instrumento de convênio e liberação da gestão setorial ‐ SCDP da UNILA.
1.2 Leia‐se:
Anexo I
Cronograma das etapas do processo
Período de execução das a�vidades/do 01/08/2020 a 28/02/2023
edital
* O período de execução das a�vidades somente será iniciado após a assinatura do
instrumento de convênio e liberação da gestão setorial ‐ SCDP da UNILA.
1.3 Onde se lê:
1.3 Somente serão contemplados, quando da liberação do recurso, as solicitações de
par�cipações de par�cipação em eventos, com aceite de trabalho, que ocorrerem a par�r de
agosto/2020 até fevereiro/2022.
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1.4 Leia‐se:
1.3 Somente serão contemplados, quando da liberação do recurso, as solicitações de
par�cipações de par�cipação em eventos, com aceite de trabalho, que ocorrerem a par�r de
agosto/2020 até fevereiro/2023.

2 DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 As demais disposições do Edital n. 24/2020/PRPPG permanecem inalteradas.

(Assinado digitalmente em 17/02/2022 17:44 )

DANUBIA FRASSON FURTADO
PRO-REITOR(A) - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE
PRPPG (10.01.05.19)
Matrícula: 2886345
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