MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
EDITAL n° 55/2019/PRPPG
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 73/2018
EDITAL n° 55/2019/PRPPG que dispõe sobre a
retificação do cronograma do apoio à participação de
discentes de pós-graduação stricto sensu em eventos
científicos, referente ao edital PRPPG 73/2018.
A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), nomeada pela Portaria n° 357/2019/GR, torna público, pelo presente edital, a retificação do cronograma do apoio à participação de discentes de pós-graduação stricto sensu em eventos científicos, referente ao edital PRPPG 73/2018.

1. No item 8.3 onde-se lê:
Em até três meses após o fim da vigência do edital ou em até sete dias antes da data prevista para a
defesa, o que vier primeiro, o contemplado deverá apresentar comprovante de publicação ou
submissão de artigo em periódico indexado com classificação Qualis B2 ou superior, resultante das
atividades de pesquisa apoiadas pelo edital, à Divisão de Pós-Graduação Stricto Sensu, no e-mail
<dpgss@unila.edu.br>.
Leia-se:
O contemplado deverá apresentar no mínimo comprovante de publicação ou submissão de artigo
em periódico indexado com classificação Qualis B2 ou superior, resultante das atividades de pesquisa apoiadas pelo edital, à Divisão de Pós-Graduação Stricto Sensu, no e-mail <dpgss@unila.edu.br>.
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2. No item 10 onde-se lê:
Período de inscrição

Até 27/07/2018

Resultado preliminar

30/07/18

Período para encaminhamento de pedidos
de reconsideração ou recursos

31/07/2018

Julgamento dos pedidos de reconsideração
ou recursos e resultado final

01/08/18

Execução das atividades

01/08/2018 a 31/07/2019

Prestação de contas do item 8.2

Até 10/08/19

Prestação de contas do item 8.3

31/10/2019 ou em até sete dias antes da data
prevista para a defesa

Leia-se:

Período de inscrição

Até 27/07/2018

Resultado preliminar

30/07/18

Período para encaminhamento de pedidos
de reconsideração ou recursos

31/07/2018

Julgamento dos pedidos de reconsideração
ou recursos e resultado final

01/08/18

Execução das atividades

01/08/2018 a 30/11/2019

Prestação de contas do item 8.2

Até 16/12/19

Prestação de contas do item 8.3

16/12/2019 ou em até sete dias antes da data
prevista para a defesa
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3. Disposições finais
3.1. É permitido a utilização do recurso proveniente do Edital PRPPG 73/2018 para a participação a
mais de 1 (um) evento científico.
3.2. Ratificam-se as demais disposições contidas no Edital PRPPG Nº 73/2018, mantendo-se
inalterados os dispositivos não alcançados pelo presente Edital.
3.3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Foz do Iguaçu, 01 de agosto de 2019.

DANÚBIA FRASSON FURTADO
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
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