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Redistribuição de cota de bolsa - PROBEX 2020
A PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA (UNILA), nomeada pela Portaria n.° 362/2019/GR, no uso de suas
atribuições, considerando o Decreto n.° 7.416, de 30 de dezembro de 2010, a Resolução
COSUEX n.° 01, de 20 de janeiro de 2017, o Edital n.° 38/2019/PROEX e suas retificações e
o Edital n.° 05/2020/PROEX, divulga a redistribuição de cota de bolsa, nos seguintes termos:
1 DA REDISTRIBUIÇÃO DA COTA DE BOLSA
1.1 Devido ao cancelamento da ação “Formação do Grupo de ação Lakitas Warmi Pachakuti
- Sopros e vozes transandinas: oficinas interdisciplinares corpo/território na Tríplice
Fronteira” a pedido da coordenadora Maria Inês Amarante, a cota de bolsa atribuída pelo
Edital n.° 05/2020/PROEX será redistribuída nos termos do item 2.5 do Edital
38/2019/PROEX.
1.2 Considerando a ordem de classificação divulgada pelo Edital n.° 05/2020/PROEX e o
disposto no Edital n.° 38/2019/PROEX, fica atribuída 1 (uma) cota de bolsa para a ação de
extensão “Oficinas de Escolha Profissional” coordenada por Livia Fernanda Morales.
2 DA INDICAÇÃO DO BOLSISTA
2.1 A coordenadora da ação de extensão contemplada com a cota de bolsa deverá selecionar
o(a) bolsista observando os termos do Edital n.° 05/2020/PROEX e optando pelo cronograma
2 ou 3 de indicação de bolsista.
3 DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 A PROEX poderá cancelar ou suspender a bolsa a qualquer momento, caso se verifique o
descumprimento deste Edital, da Resolução 01/2017/COSUEX, do Termo de Compromisso e
das demais normas aplicáveis, respeitado o contraditório.
3.2 Dúvidas sobre divulgação do processo de seleção podem ser encaminhadas ao e-mail
decc.proex@unila.edu.br.

3.3 Dúvidas referentes ao
sigaa.extensao@unila.edu.br.
3.4 Dúvidas referentes
coex.proex@unila.edu.br.
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3.5 Os casos omissos serão decididos pela PROEX e, se necessário, será realizada consulta à
COSUEX
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