MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA – UNILA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
EDITAL Nº 074, DE 06 DE JUNHO DE 2017
Torna pública a retificação do Edital
PROGRAD Nº 070, de 31 de maio de 2017.
O Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana,
conforme competências delegadas por meio da Portaria UNILA Nº 042, de 25 de janeiro de
2017, nos termos da legislação vigente,
CONSIDERANDO a Resolução CONSUN Nº 016/2013,
CONSIDERANDO o Edital PROGRAD Nº 070/2017,
RESOLVE
Retificar o Edital PROGRAD Nº 070, de 31 de maio de 2017, que torna pública a abertura do
processo de submissão de solicitações de apoio à participação de discentes em evento do
Programa de Educação Tutorial (PET), para o segundo semestre de 2017, que passa a ter a
redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens.
1. Onde se lê:
3.1. Poderão ser concedidos os seguintes auxílios:
I. diárias:
a)Parcial: R$ 80,00 (oitenta reais por dia) sendo a concessão máxima de 04 (quatro)
diárias;
b)Integral: R$ 80,00 (oitenta reais por dia) sendo a concessão máxima de 07 (sete)
diárias;
II. transporte:
a)Parcial: R$ 500,00 (quinhentos reais);
b)Integral: R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais).
1.2 Leia-se:
3.1. Poderão ser concedidos os seguintes auxílios:
I. diárias: R$ 50,00 (cinquenta reais por dia), sendo a concessão máxima de 07 (sete) diárias;
II. transporte:
a) Parcial: R$ 500,00 (quinhentos reais);

b) Integral: R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais);
III. inscrição: R$ 241,00 (duzentos e quarenta e um reais).
2. Onde se lê:
6.1 Para a submissão de solicitações de apoio financeiro a que se refere este Edital, os
candidatos realizarão inscrição exclusivamente no endereço eletrônico disponível em
www.inscreva.unila.edu.br, do dia 31 de maio de 2017 até as 23h59, do dia 12 de junho de
2017, onde deverá anexar os seguintes documentos:
I. cópia do trabalho a ser apresentado ou de seu resumo aprovado;
II. cópias legíveis do RG ou RNE, do CPF e Comprovante Bancário (em que conste seu
nome, o número da conta, a agência e o banco).
2.1 Leia-se:
6.1 Para a submissão de solicitações de apoio financeiro a que se refere este Edital, os
candidatos realizarão inscrição exclusivamente no endereço eletrônico disponível em
www.inscreva.unila.edu.br, do dia 31 de maio de 2017 até as 23h59, do dia 12 de junho de
2017, onde deverá anexar os seguintes documentos:
I. cópia do comprovante de inscrição;
II. cópia do trabalho a ser apresentado ou de seu resumo aprovado;
III. cópias legíveis do RG ou RNE, do CPF e Comprovante Bancário (em que conste seu
nome, o número da conta, a agência e o banco).
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Os casos omissos serão decididos pela Pró-Reitoria de Graduação.
Foz do Iguaçu-PR, 06 de junho de 2017.
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Pró-Reitor de Graduação

