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EDITAL PPGICAL Nº 08/2022

ANEXO I - FICHA DE SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO (PROAP UNILA 2019)

O presente formulário deverá ser encaminhado para o e-mail da secretaria acadêmica
(secretaria.ppgical@unila.edu.br), dentro do prazo descrito pelo Edital PPGICAL Nº 08/2022, exclusivamente em

formato PDF, devidamente datado e assinado via SIPAC.

Nome do(a) docente:

CPF:

Banco:

Nº da agência:

Nº da conta corrente:

Valor solicitado: R$:                                         (valor por extenso:                                                   )

Venho por meio deste requerer o valor acima especificado voltado a subsidiar: “Serviços de editoração em

formato de livro, coletânea, publicação periódica temática, obra de referência, dentre outras possíveis, em

qualquer tipo de suporte impresso, eletrônico ou digital, incluindo arquivos disponibilizados para acesso

on-line ou download”.

Especifique o tipo do material  (indicar com detalhes incluindo se o livro será de formato digital ou
impresso¹):

¹ Caso o livro também for impresso, o docente se responsabilizará em disponibilizar no mínimo 5 (cinco) cópias a
serem depositadas na Biblioteca da UNILA.

Justifique a sua solicitação, elencando o porque acredita ser de interesse do PPGICAL tal publicação:
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Local pretendido a enviar o material:

DECLARO que as informações prestadas são verdadeiras, comprováveis documentalmente e que possuo

conhecimento pleno e aceitação das normas e das condições estabelecidas no Edital PPGICAL Nº 04/2022 e

o Edital PRPPG Nº 79/2019, bem como suas retificações dispostas no Portal de Documentos da UNILA, não

podendo alegar seu desconhecimento, bem como declaro ciência da prestação de contas no prazo máximo de

15 (quinze) dias  após a utilização do recurso. Por fim, declaro a ciência de que se o recurso, sob minha

responsabilidade, não for utilizado dentro do prazo necessário estabelecido pelas normas editalícias deverei

devolver o valor integralmente por meio de GRU.

Foz do Iguaçu (PR), _____ de _________________ de 2022.

_______________________________________________________
Assinatura do(a) docente
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