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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.° 03, de 02 de setembro de 2014, a Resolução COSUEX n.° 01, de 25 de fevereiro de 2015, a                    
Resolução COSUEX n.° 01, de 20 de janeiro de 2017, a Chamada Pública 06/2020/Fundação              
Araucária, os Editais n.° 11 e 15/2020/PROEX, divulga o resultado final da homologação dos              
projetos de extensão submetidos ao Programa Institucional de Bolsas para Extensão Universitária            
(PIBEX), nos seguintes termos: 
 
 
1 DO RESULTADO FINAL 
 
1.1 Constam na tabela abaixo os projetos submetidos ao PIBEX, em ordem alfabética, e o resultado                
final da homologação após análise dos recursos: 
 
Coordenador(a)/orientar(a) Título Resultado final 

Ana Rita Uhle Museu digital: experiências de luta e resistência das 
periferias na pandemia da Covid 19 HOMOLOGADA 

Andreia da Silva Moassab 
Ação emergencial de orientação e assessoria técnica 

para o conforto ambiental e sanitário durante a pandemia 
em Foz do Iguaçu 

HOMOLOGADA 

Cristiane Checchia 
Direito à Poesia - trocas de cartas literárias com pessoas 
em privação de liberdade no contexto da pandemia de 

COVID-19 
HOMOLOGADA 

Clovis Antonio Brighenti 
Nas pegadas do homem branco: enfrentamento a 

pandemia do Corona Vírus junto aos Guarani no oeste 
do Paraná 

HOMOLOGADA 

Cristian Antonio Rojas Produção de sabão a partir da reciclagem do óleo para 
combate ao coronavírus HOMOLOGADA 

Elmha Coelho Martins Moura Educação Matemática para uma minimização do 
distanciamento social. HOMOLOGADA 

Flavio Luiz Tavares 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e o 

contexto da pandemia pela COVID-19: Ações de apoio 
ao Sistema de Saúde em Foz do Iguaçu. 

HOMOLOGADA 

Helenice Maria Sacht ARTErapia: Rede de Desenvolvimento de Atividades HOMOLOGADA 



Artísticas para Amenização de Efeitos da Pandemia da 
Covid-19 

Lucas Kerr de Oliveira 

“Observatório Latino-Americano do Coronavírus” : 
monitoramento e análise dos impactos, das políticas de 

enfrentamento e difusão de conhecimento científico 
sobre as crises provocadas pela Pandemia de 

Coronavírus (COVID19) 

HOMOLOGADA 

Mariana Ramos Reis Gaete Matemática Básica na Quarentena HOMOLOGADA 

Maria Leandra Terencio 
Levantamento de dados dos casos positivos para 

COVID-19 com enfoque na busca e encaminhamento 
adequado de casos excepcionais e vulneráveis 

HOMOLOGADA 

Oswaldo Hideo Ando Junior 

Projeto, Desenvolvimento e Fabricação em Processo de 
Manufatura e Prototipação Rápida para as Ações de 
Combate ao COVID-19: Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI´s) 

HOMOLOGADA 

Welington Francisco 
Formação continuada de professores/as em tempos de 

isolamento social: diálogos e reflexões para (melhorar) o 
ensino à distância (remoto) 

HOMOLOGADA 

Caroline da Costa Silva Gonçalves Mistura de isopor com laranja? Vai que cola! 

NÃO 
HOMOLOGADA 

Não atende ao item 1.1, 
§2º do Edital 

11/2020/PROEX 

José Ricardo Cezar Salgado 
Universidade e Sociedade - O que a universidade 

pública pode oferecer aos estudantes -Eletroquímica ao 
alcance de toda a sociedade 

NÃO 
HOMOLOGADA 

Não atende ao item 1.1, 
§2º do Edital 

11/2020/PROEX 

Wilma Nancy Campos Arze 
Telemedicina como estratégia de Atendimento Médico à 

população em situação de vulnerabilidade em Foz do 
Iguaçu –PR em época de pandemia COVID 19 

NÃO 
HOMOLOGADA 
Não atende o item 
2.1.2, inciso II, do 

Edital 11/2020/PROEX 

Wilma Nancy Campos Arze 
Telemedicina como estratégia de Atendimento Médico à 

população em situação de vulnerabilidade em Foz do 
Iguaçu –PR em época de pandemia COVID 19 

NÃO 
HOMOLOGADA 
Não atende o item 
2.1.2, inciso II, do 

Edital 11/2020/PROEX 

Wilma Nancy Campos Arze 

Proposta de criação da barreira sanitaria no Terminal de 
Transporte Urbano (TTU) como acção de combate ao 

COVID 19 e posterior criação de uma Sala de 
atendimento básico 

NÃO 
HOMOLOGADA 
Não atende o item 
2.1.2, inciso II, do 

Edital 11/2020/PROEX 

 
1.2 A homologação das propostas no âmbito deste edital as habilita à fase seguinte (Etapa II) e não                  
garante a concessão de bolsas, que está condicionada: 

a) à aprovação da proposta institucional da UNILA na Chamada Pública 06/2020 - PIBEX             
da Fundação Araucária;  

b) ao número de bolsas concedidas pela Fundação Araucária; e 
c) à classificação da proposta dentro do número de cotas de bolsas concedidas pela             

Fundação Araucária. 



 
 
2 DA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
2.1 Apenas as propostas homologadas por este edital serão encaminhadas para avaliação. 
 
2.2 As propostas serão avaliadas por pareceristas Ad Hoc seguindo os seguintes critérios do Anexo               
III do Edital n.° 11/2020/PROEX, para fins de classificação. 
 
2.3 A divulgação da classificação preliminar das propostas será a partir do dia 20 de julho de 2020. 
 
2.4 Será considerada reprovada a proposta que não atingir a pontuação mínima de 50% (cinquenta               
por cento) do total de pontos considerado na pontuação final. 
 
 
 
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
3.1 É de responsabilidade do(a) docente que teve sua proposta homologada observar o que dispõe o                
Edital 11/2020/PROEX e acompanhar os passos e os prazos descritos no cronograma, bem como as               
datas que serão estabelecidas pela PROEX em decorrência das publicações da Fundação Araucária,             
referentes ao PIBEX 2020-2021. 
 
3.2 O Edital 11/2020/PROEX e seus correlatos poderão ser revogados, anulados ou alterados, no               
todo ou em parte, a qualquer tempo, o que não gera direito à indenização de qualquer natureza. 
 
3.3 Dúvidas referentes ao edital podem ser encaminhadas ao e-mail coex.proex@unila.edu.br.  
 
3.4 Casos omissos serão decididos pela Comissão Institucional da UNILA para o PIBEX e pela               
PROEX, podendo ser consultada a COSUEX.  
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