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Foz Do Iguaçu-PR, 30 de janeiro de 2023.

RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO

O PRÓ-REITOR ADJUNTO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da Universidade 

Federal da Integração Latino-americana (UNILA), nomeado pela Portaria UNILA nº 

503/2019/GR, de 09 de agosto de 2019, no uso de suas atribuições legais, delegadas 

pela Portaria nº 282/2020/GR, de 21 de agosto de 2020, torna público, pelo presente 

edital, o resultado dos pedidos de impugnação, referente ao edital nº 

02/2023/PRPPG.

1. REQUERENTE

Número: 230127220230131

Nome: Taciano Paulo Duarte

2. ITEM DO EDITAL OBJETO DA SOLICITAÇÃO

Trata-se de pedido de impugnação face essencialmente ao item 7 (Cronograma) do 
edital nº 02/2023/PRPPG, visando contemplar os candidatos/as à reserva de vagas 
por ações afirmativas que não estão matriculados ao fim da data de inscrição.

3. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES

Em análise à solicitação do requerente, a respeito de alteração no cronograma do 
Edital nº 02/2023/PRPPG, a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação em conjunto 
com Departamento de Pós-Graduação e Divisão de Pós Graduação Stricto Sensu 
considera que as ponderações e sugestões do requerente podem ser atendidas 
parcialmente, em conformidade. Visando sobretudo em dar isonomia as/aos 
interessadas/os ao processo seletivo do Programa de Bolsa Institucional da UNILA - 
PROBIU, turma 2023.

Assim, com a observância das inscrições, à PRPPG publicará edital de retificação do 
item 3 (Da inscrição)



4. DA DECISÃO

Isto posto, DEFERE-SE PARCIALMENTE, o pedido do requerente, por entender que 
o disposto no item 7 (Do Cronograma), não fere o direito do/a candidato/a à inscrição 
no Processo Seletivo para Bolsa Institucional da UNILA. A solicitação poderá ser 
atendida no processo de inscrição das/dos interessadas/os. 
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