
 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA PRÓ-

REITORIA DE GRADUAÇÃO 
 

RETIFICAÇÃO – EDITAL PROGRAD Nº 30/2021 

 

Torna pública a retificação do cronograma do 

Edital PROGRAD 030/2021,  no que diz 

respeito à data de publicação do resultado dos 

recursos interpostos e convocação para as 

entrevistas do processo seletivo, referentes à 

chamada para a Monitoria de Ensino na 

modalidade de promoção da Inclusão e 

Acessibilidade nos cursos de Graduação da 

Universidade Federal da Integração Latino- 

Americana – UNILA. 

 

O Pró-reitor de Graduação da Universidade Federal de Integração Latino-Americana 

– UNILA, designado pela Portaria UNILA nº 24/2020/GR, de 31 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, e  

 

CONSIDERANDO o Edital PROGRAD n. 030 de 2021, 

 

RESOLVE: 

 

Tornar pública a retificação do cronograma do Edital PROGRAD 030/2021,  no que diz 

respeito à data de publicação do resultado dos recursos interpostos e convocação para as 

entrevistas do processo seletivo, referentes à chamada para a Monitoria de Ensino na 

modalidade de promoção da Inclusão e Acessibilidade nos cursos de Graduação da 

Universidade Federal da Integração Latino- Americana – UNILA. 

 

1. DA RETIFICAÇÃO 

 

1.1 Fica desde já alterado o Edital PROGRAD nº. 030/2021, conforme estabelecido abaixo: 

 

1.2 Onde se lê: 

 

8.1 As atividades Referentes à Monitoria devem ocorrer respeitando o seguinte cronograma: 

Atividades Prazos 

I Publicação do Edital para submissão das inscrições 14/06/2021 

II 
Período para submissão das inscrições para o processo 

seletivo de monitoria 14/06 á 20/06/2021 



 

 
 
 

 

III 
Publicação de edital com a homologação das inscrições e 

agendamento de entrevistas. 
21/06/2021 

IV 
Período de interposição de recursos ao edital de homologação 

das inscrições. 
21 a 23/06/2021 

V 
Edital de resultado dos recursos interpostos e convocação 

para as entrevistas do processo seletivo. 
23/06/2021 

VI Realização das entrevistas com os candidatos a bolsista. 28/06 á 30/06/2021 

VII 
Publicação do Edital com o resultado final da seleção de 

bolsistas e suplentes da Monitoria. 
05/07/2021 

VIII 
Assinatura de Termo de Compromisso via SIPAC; Elaboração 

do Plano de Ação da Monitoria 
05 e 06/07/2021 

IX Início das atividades de monitoria - 2020.2 (2020.9) 07/07/2021 

X Período de capacitação 08 e 09/07/2021 

XI Entrega dos relatórios mensais de atividades. Todos dia 15 

XII Entrega do relatório final de atividades. até o dia 22/12/2021 

 

 

1.3 Leia-se 

 

8.1 As atividades Referentes à Monitoria devem ocorrer respeitando o seguinte cronograma: 

Atividades Prazos 

I Publicação do Edital para submissão das inscrições 14/06/2021 

II 
Período para submissão das inscrições para o processo 

seletivo de monitoria 14/06 á 20/06/2021 

III 
Publicação de edital com a homologação das inscrições e 

agendamento de entrevistas. 
21/06/2021 

IV 
Período de interposição de recursos ao edital de homologação 

das inscrições. 
21 a 23/06/2021 

V 
Edital de resultado dos recursos interpostos e 

convocação para as entrevistas do processo seletivo. 
25/06/2021 

VI Realização das entrevistas com os candidatos a bolsista. 28/06 á 30/06/2021 



 

 
 
 

 

VII 
Publicação do Edital com o resultado final da seleção de 

bolsistas e suplentes da Monitoria. 
05/07/2021 

VIII 
Assinatura de Termo de Compromisso via SIPAC; Elaboração 

do Plano de Ação da Monitoria 
05 e 06/07/2021 

IX Início das atividades de monitoria - 2020.2 (2020.9) 07/07/2021 

X Período de capacitação 08 e 09/07/2021 

XI Entrega dos relatórios mensais de atividades. Todos dia 15 

XII Entrega do relatório final de atividades. até o dia 22/12/2021 

 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

2.1 A UNILA divulgará, sempre que necessário, Editais, Normas Complementares e Avisos 

Oficiais sobre o presente processo seletivo, cabendo às(aos) interessadas(os) o acesso à 

página eletrônica oficial da universidade para ciência desses documentos. 

 

2.2 Os casos omissos serão avaliados pela PROGRAD. 

 

 

Foz do Iguaçu, 23 de junho de 2021. 

 

 

 

PABLO HENRIQUE NUNES 

Pró-Reitor de Graduação 
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