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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 49/2020/PRPPG 

Foz do Iguaçu , 25 de junho de 2020.

 

Reti?ca o Edital nº 24/2020/PRPPG seleção para
concessão de apoio à participação, com
apresentação de trabalhos, de docentes em eventos
científicos, da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana - UNILA.

 

 

1. RETIFICAÇÃO

 

1.1 Onde se lê:
 

?1.3 Somente serão contempladas, quando da liberação do recurso, as
solicitações de participação em eventos, com o aceite do trabalho, que
ocorrerem a partir de Agosto/2020 até Fevereiro/2021.?

 

1.2 Leia-se:

 

?1.3 Somente serão contempladas, quando da liberação do recurso, as
solicitações de participação em eventos, com o aceite do trabalho, que
ocorrerem a partir de Agosto/2020 até Fevereiro/2022.?
 

1.3 Onde se lê:

 

?Anexo I: Cronograma

Período de execução das
atividades/do edital

01/08/2020* até 28/02/2021

*O período de execução das atividades somente será iniciado após a assinatura do
instrumento de convênio e liberação da gestão setorial - SCDP da UNILA.?

 

1.4 Leia-se:

 

?Anexo I: Cronograma

Período de execução das
atividades/do edital

01/08/2020* até 28/02/2022
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*O período de execução das atividades somente será iniciado após a assinatura do
instrumento de convênio e liberação da gestão setorial - SCDP da UNILA.?

 

 

2 DISPOSIÇÕES FINAIS

 

2.1 A presente retificação decorre da assinatura do 1º Termo aditivo ao
convênio n. 008/2020, celebrado entre Fundação Araucária e UNILA, que
aborda o aditamento de prazos para execução das ações decorrentes da
Chamada Pública n. 11/2019.

2.2 As demais disposições do Edital nº 24/2020/PRPPG e seus Anexos
permanecem inalteradas.
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