
EDITAL PROEX 61/2018, de 27 de novembro de 2018  
PIBEX – 2018  

 
A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), por intermédio da          
Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), no uso de suas atribuições, considerando a           
Política de Extensão, aprovada pela Resolução COSUEX n. 03, de 02 de setembro             
de 2014, o Regulamento de Extensão Universitária, aprovado pela Resolução          
COSUEX n. 01, de 25 de fevereiro de 2015, a Chamada Pública Fundação Araucária              
05/2018, o Edital PROEX 24/2018, de 14 de maio de 2018, o Edital PROEX 52/2018,               
de 24 de julho de 2018, e o Edital 27/2018, de 21 de maio de 2018, torna pública a                   
retificação do resultado final da seleção de bolsistas vinculados ao PIBEX, nos            
seguintes termos: 
 
1.1 Por solicitação do coordenador Luis Evelio Garcia Acevedo fica excluída do rol             
de ações contempladas com bolsas PIBEX, regulamentado pela Chamada Pública          
Fundação Araucária 05/2018 e Edital PROEX 24/2018, a ação de extensão           
“Prevenção de impacto ambiental através de capacitação em resíduos sólidos          
urbanos em Foz de Iguaçu”.  
 
1.2 Seguindo a ordem classificatória divulgada pelo Edital PROEX 27/2018, fica           
concedida a bolsa PIBEX a ação listada abaixo: 
 

Título Coordenadora Bolsista 

VALORAR: valoração de resíduos de 
construção e demolição como 

alternativa à redução e mitigação dos 
impactos ambientais da indústria da 

construção. 

Edna Possan 
 

Ornella Veronica 
Tonelli Maia 

 
1.3 O bolsista selecionado pelo coordenador obriga-se a cumprir as disposições           
deste Edital e demais normas aplicáveis ao Programa de Bolsas de Extensão da             
UNILA – PROBEX 
 
1.4 A PROEX poderá cancelar ou suspender a bolsa a qualquer momento, caso se              
verifique o descumprimento deste Edital, da Resolução COSUEX 01/2017, de 20 de            
janeiro de 2017 e demais normas aplicáveis, respeitado o contraditório. 
 
1.5 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Institucional da Extensão           
Universitária da UNILA e pela PROEX. 
 
 

Foz do Iguaçu, 27 de novembro de 2018.  
 

 
Maria Eta Vieira  

Pró-reitora de Extensão 
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