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Edital PROEX 48/2018, de 18 de julho de 2018
PROBEX – 2018

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), por intermédio da Pró-Reitoria
de Extensão (PROEX), considerando o Decreto n. 7.416, de 30 de dezembro de 2010, considerando
a Resolução COSUEX n. 01/2017, de 20 de janeiro de 2017, considerando as disposições do Edital
PROEX 06/2018, de 16 de fevereiro de 2018, do Edital PROEX 43/2018, de 04 de julho de 2018, e
do Edital  PROEX 45/2018,  de 16 de julho de 2018, divulga o resultado final  da atribuição  de
bolsas, nos seguintes termos:

1 DO RESULTADO FINAL

1.1 O(A) bolsista selecionado(a) em resultado final do processo seletivo regido pelo Edital PROEX
43/2018, consta no Anexo I. 

1.2  O(A)  discente  selecionado(a)  deverá  assinar  o  Termo  de  Compromisso  no  SIGAA,
impreterivelmente no período previsto no cronograma. 
Parágrafo único. A bolsa terá validade a partir do dia da assinatura do termo de compromisso pelo
discente.

2 CRONOGRAMA

N. Etapa Prazos

1
Divulgação do resultado final dos bolsistas classificados com

Plano de Trabalho cadastrado
18/07/2018

2
Assinatura do Termo de Compromisso pelo(a) bolsista

selecionado(a)
até 31/07/2018

3 Período de vigência da bolsa 01/08 a 31/12/2018

3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1 As demais disposições do Edital PROEX 06/2018 são aplicadas às bolsas concedidas por meio
deste  edital,  inclusive  no  que  tange  aos  requisitos  para  atribuição  da  bolsa,  compromissos  e
atribuições do(a) coordenador(a) e bolsista, termos de cancelamento e substituição de bolsista. 

3.2 Os(As) interessados(as) poderão consultar os resultados das entrevistas na PROEX, de acordo
com  o  cronograma,  pessoalmente  na  sala  C111-  Campus  Jd.  Universitário,  ou  pelo  email
coex.proex@unila.edu.br 

3.3 A participação do(a) estudante no Programa de Bolsas de Extensão da UNILA – PROBEX
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constitui atividade acadêmica formativa e não gera, em qualquer hipótese, vínculo de trabalho com
a UNILA ou eventuais direitos à indenização.

3.4 A concessão de bolsas de extensão rege-se pela Resolução COSUEX nº. 01/2017, portanto,
os(as) discentes e coordenadores(as) obrigam-se, ao concorrer a este Edital, obedecer fielmente às
suas disposições.

3.5  A  PROEX  poderá  cancelar  ou  suspender  a  bolsa  a  qualquer  momento,  caso  verifique  o
descumprimento  deste  Edital,  de  irregularidades  e  demais  normas  aplicáveis,  respeitado  o
contraditório. 

3.6 Dúvidas referentes ao SIGAA podem ser encaminhadas ao e-mail sigaa.extensao@unila.edu.br
ou pelo telefone (45) 3529-2145.

3.7 Dúvidas referentes ao Edital podem ser encaminhadas ao e-mail coex.proex@unila.edu.br ou
pelo telefone (45) 3529-2192. 

3.8 Os casos omissos serão decididos pela Pró-Reitoria de Extensão e, se necessário, consultando a
Comissão Superior de Extensão – COSUEX.

Foz do Iguaçu, 18 de julho de 2018

Bianca Petermann Stoeckl
Pró-reitora de Extensão em exercício
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Anexo I - Resultado final

Edital PROEX 39/2016 (Projetos)

Ação de extensão Coordenador(a) Bolsista

Genética clínica: investigação dos padrões de
herdabilidade de doenças humanas por meio

da oferta de exames de cariótipo à
comunidade assistida pelo SUS

Maria Leandra
Terencio

Natalia Sabino Bastos

Teatro musical
Gustavo Henrique

Pinto

Antonio Paollo
Vinícius Gonçalves

Bartholomeu

Preparação de sabão com propriedades
fitoterápicas e emolientes a partir do óleo

vegetal de cozinha 

Alvaro Barcellos
Onofrio

Sara Adrissa Barros
Simões

Educação em saúde: a utilização de panfletos
informativos e educativos como estratégia de
prevenção às patologias mais prevalentes da

população no contexto da atenção básica. 

Maria Leandra
Terencio

Eder Aguiar Da Silva

Edital PROEX 39/2016 (Cursos)

Ação de extensão Coordenador(a) Bolsista

Bonjour, Foz do Iguaçu! 
Mamadou Alpha

Diallo
Clerdine Luberisse

Laboratório de escrita criativa 
Ivan Alejandro
Ulloa Bustinza

Julliane Ferreira Sachi

Edital Conjunto PRPPG/PROEX/PRAE 01/2016 (Projetos)

Ação de extensão Coordenador(a) Bolsista

Direito à poesia: círculos de leitura com
pessoas em situação de privação de liberdade

em Foz do Iguaçu
Cristiane Checchia Lais Dias de Farias

Edital PROEX 42/2016 (Projetos)

Ação de extensão Coordenador(a) Bolsista

Ciclo de debates: “controvérsias na ciência
econômica” 

Claudia Lucia
Bisaggio Soares

Altaveyda Soriano
Rosario

Nanduti webséries: teia audiovisual para a
diversidade

Michele Dacas
Silvia Mercedes Anaya

Buelvas
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