
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL PROGRAD nº. 58/2021, DE 20 DE JULHO DE 2021

O PRÓ-REITOR ADJUNTO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA – UNILA, designado pela Portaria UNILA 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, e

CONSIDERANDO o  Edital PROGRAD nº.    53  /2021  ,  o qual torna  pública a abertura do
processo de Dispensa de Línguas Adicionais  por  Extraordinário  Saber,  nas Áreas de
Língua Portuguesa e Espanhola do Ciclo Comum de Estudos, da Universidade Federal da
Integração Latino-Americana – UNILA,

RESOLVE

Tornar  pública  a  RETIFICAÇÃO dos  Itens  1,2;  3.1;  10.2;  11.2.1  e  11.2.2  do  Edital
PROGRAD nº.    53  /2021  , a fim de atualizar  os links de acesso ao Portal de Editais, aos
formulários de inscrição/recursos e ao endereço de e-mail de envio dos formulários de
interposição de recursos.

1. DAS RETIFICAÇÕES

1.1 No item 1.2, onde se lê: 

1.2  Todos  os  editais,  avisos  oficiais  e  demais  documentos  referentes  ao  presente
processo de Dispensa serão divulgados no Portal de Editais da UNILA (CLIQUE AQUI
para  acessar  o  Portal de  Editais),  não  cabendo  ao(à)  candidato(a)  alegar
desconhecimento. 

Leia-se: 

1.2  Todos  os  editais,  avisos  oficiais  e  demais  documentos  referentes  ao  presente
processo  de  Dispensa  serão  divulgados  no  Portal  de  Editais  da  UNILA
(https://documentos.unila.edu.br  )  ,  não  cabendo  ao(à)  candidato(a)  alegar
desconhecimento. 

1.2 No item 3.1 onde se lê:  

3.1 O  requerimento  de  inscrição  do(a)  candidato(a)  para  o  exame  de  Dispensa  por
Extraordinário Saber em Línguas Adicionais será realizado exclusivamente por formulário
eletrônico (on-line), disponibilizado no Sistema Inscreva (CLIQUE AQUI PARA REALIZAR
SUA  INSCRIÇÃO),  no  período  de  20  de  julho  a  03  de  agosto  de  2021,  conforme
cronograma descrito no item 12 do presente Edital. 

https://documentos.unila.edu.br/system/tdf/arquivos/editais/edital_prograd_009-2021_-_analise_de_recurso_-_envio_das_documentacoes_e_resultado_final-vr_unila_2020.pdf?file=1&type=node&id=6114
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Leia-se: 

3.1 O  requerimento  de  inscrição  do(a)  candidato(a)  para  o  exame  de  Dispensa  por
Extraordinário Saber em Línguas Adicionais será realizado exclusivamente por formulário
eletrônico  (on-line),  disponibilizado  no  Sistema  Inscreva
(https://inscreva.unila.edu.br/events/1519/subscriptions/new  )   , no período de 20 de julho a
03 de agosto de 2021, conforme cronograma descrito no item 12 do presente Edital.

1.3 No item 10.2 onde se lê:

10.2 Os resultados das avaliações escrita e oral do Exame de Dispensa serão divulgados
no Portal de Editais da UNILA (CLIQUE AQUI para acessar o Portal de Editais) no dia 23
de agosto de 2021.

Leia-se: 

10.2 Os resultados das avaliações escrita e oral do Exame de Dispensa serão divulgados
no Portal de Editais da UNILA (https://documentos.unila.edu.br  )   no dia 23 de agosto de
2021.

1.4 No item 11.2.1 onde se lê:  

11.2.1 Preencher o formulário de Requerimento Geral, disponível nos links a seguir:

a. CLIQUE AQUI para acessar o formulário em português.

b. CLIQUE AQUI para acessar o formulário em espanhol.

Leia-se: 

11.2.1 Preencher o formulário de Requerimento Geral, disponível nos links a seguir:

● https://unila.edu.br/sites/default/files/files/2014/Gradua%C3%A7%C3%A3o/  
Requerimento_Geral2.pdf (Formulário em português).

● https://unila.edu.br/sites/default/files/files/2014/Gradua%C3%A7%C3%A3o/  
Solicitud_General.pdf (Formulário em espanhol).

 

1.5 No item 11.2.2 onde se lê:  

https://unila.edu.br/sites/default/files/files/2014/Gradua%C3%A7%C3%A3o/Solicitud_General.pdf
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11.2.2 Enviar o formulário, devidamente preenchido e assinado, e eventuais documentos
comprobatórios,  ao  e-mail  da  Secretaria  Acadêmica  do  ILAACH  (Instituto  Latino-
Americano de Artes,  Cultura e História)  (secretaria.academica.ilaach@unila.edu.br),  no
seu horário  regular  de  funcionamento,  em até  cinco dias  úteis  após a divulgação do
resultado no Portal  de Editais  da UNILA, segundo o estabelecido no item 10.2 deste
Edital. 

Leia-se: 

11.2.2 Enviar o formulário, devidamente preenchido e assinado, e eventuais documentos
comprobatórios,  ao  e-mail  do  Núcleo  Interdisciplinar  de  Estudos  de  Língua(gem)  e
Interculturalidade  (NIELI)  (coordenacao.nieli@unila.edu.br),  no  seu  horário  regular  de
funcionamento,  em até  cinco dias  úteis  após a  divulgação do resultado no Portal  de
Editais da UNILA, segundo o estabelecido no item 10.2 deste Edital. 

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

2.1 Ratificam-se as demais disposições contidas no Edital PROGRAD nº 53/2021.

2.2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

HERMES JOSÉ SCHMITZ
Pró-Reitor Adjunto de Graduação



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 20/07/2021

EDITAL Nº 58/2021 - null 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 20/07/2021 18:37 )
HERMES JOSE SCHMITZ

PRO-REITOR(A) - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

PROADG (10.01.05.17.02)

Matrícula: 1961479

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número:https://sig.unila.edu.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 58 2021 EDITAL 20/07/2021 c263f8c9ad

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

