
 
Ministério da Educação 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
Pró-Reitoria de Extensão 

 
Edital n.° 29/2020/PROEX, de 28 de agosto de 2020  

Homologação da Seleção de Bolsistas - PIBEX  
 
A PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO         
LATINO-AMERICANA (UNILA), nomeada pela Portaria n.° 362/2019/GR, no uso de suas           
atribuições, considerando o Decreto n.° 7.416, de 30 de dezembro de 2010, a Resolução COSUEX               
n.° 03, de 02 de setembro de 2014, a Resolução COSUEX n.° 01, de 25 de fevereiro de 2015, a                    
Resolução COSUEX n.° 01, de 20 de janeiro de 2017, a Chamada Pública 06/2020/Fundação              
Araucária, os Editais n.° 11 e 24/2020/PROEX e suas retificações, divulga o resultado preliminar da               
seleção de bolsistas de projetos de extensão submetidos ao Programa Institucional de Bolsas para              
Extensão Universitária (PIBEX), nos seguintes termos: 

 
1  RESULTADO PRELIMINAR 
  
 
1.1 Consta na tabela abaixo o resultado da homologação dos bolsistas indicados nas ações de               
extensão contempladas com cota de bolsa no Edital n.° 24/2020/PROEX.  
 
 

Ação de extensão Coordenador(a) Discente 
indicado(a) Resultado 

Projeto, Desenvolvimento e Fabricação em 
Processo de Manufatura e Prototipação Rápida 

para as Ações de Combate ao COVID-19: 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) 

Oswaldo Hideo Ando 
Junior 

Igor Wilis Mauerberg 
Barbosa Homologado(a) 

Nas pegadas do homem branco: enfrentamento 
a pandemia do Corona Vírus junto aos Guarani 

no oeste do Paraná 
Clovis Antonio Brighenti 

Maira Cristina Chena 
de Almeida Homologado(a) 

Museu digital: experiências de luta e 
resistência das periferias na pandemia da 

Covid 19 
Ana Rita Uhle 

Eduardo Roger 
Caballero Godoy Homologado(a) 

Direito à Poesia - trocas de cartas literárias 
com pessoas em privação de liberdade no 

contexto da pandemia de COVID-19 
Cristiane Checchia 

Jhenifer Rodrigues de 
Almeida Homologado(a) 

Produção de sabão a partir da reciclagem do 
óleo para combate ao coronavírus Cristian Antonio Rojas 

Grecia Antonella 
Nina Flores Homologado(a) 

Ação emergencial de orientação e assessoria 
técnica para o conforto ambiental e sanitário 

durante a pandemia em Foz do Iguaçu 

Andreia da Silva 
Moassab 

Karen Julieth Garcia 
Galindo Homologado(a) 



ARTErapia: Rede de Desenvolvimento de 
Atividades Artísticas para Amenização de 

Efeitos da Pandemia da Covid-19 
Helenice Maria Sacht 

Isadora Munhoz 
Rodrigues Homologado(a) 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 
e o contexto da pandemia pela COVID-19: 

Ações de apoio ao Sistema de Saúde em Foz 
do Iguaçu. 

Flavio Luiz Tavares Tiago da Silva Araújo Homologado(a) 

Educação Matemática para uma minimização 
do distanciamento social. 

Elmha Coelho Martins 
Moura 

Ana Elise Hericks Homologado(a) 

Levantamento de dados dos casos positivos 
para COVID-19 com enfoque na busca e 

encaminhamento adequado de casos 
excepcionais e vulneráveis 

Maria Leandra Terencio Bianca Lima Alessi Homologado(a) 

Formação continuada de professores/as em 
tempos de isolamento social: diálogos e 

reflexões para (melhorar) o ensino à distância 
(remoto) 

Welington Francisco 
Camila do Amaral 

Lavorenti Homologado(a) 

“Observatório Latino-Americano do 
Coronavírus” : monitoramento e análise dos 
impactos, das políticas de enfrentamento e 
difusão de conhecimento científico sobre as 

crises provocadas pela Pandemia de 
Coronavírus (COVID19) 

Lucas Kerr de Oliveira 
Fernanda Vieira 

Rodrigues Homologado(a) 

Matemática Básica na Quarentena Mariana Ramos Reis 
Gaete 

Pauline Alejandra 
Pinto Garnica Homologado(a) 

 
 
 
 
1.2 Não poderá assumir a bolsa o(a) discente que não preencher os requisitos estabelecidos no               
item 3 do Edital n.° 24/2020/PROEX.  
 
1.3 O(A) discente não homologado(a) por descumprimento do inciso VIII, item 3, do Edital n.°               
24/2020/PROEX que não regularizar seus dados bancários no prazo previsto em cronograma            
será indeferido no resultado final devido à impossibilidade do pagamento da bolsa via SIAFI. 
Parágrafo único: O(A) discente deverá informar nova conta bancária válida através do e-mail             
deaex.proex@unila.edu.br.  

 
1.4 O(A) discente não homologado(a) por descumprimento do inciso IX, item 3, do Edital              
24/2020/PROEX deverá regularizar a pendência, no prazo previsto em cronograma, diretamente           
com a Pró-Reitoria na qual estiver em débito, conforme instruções enviadas ao e-mail             
institucional. 

 
1.5 O(a) responsável pela ação cujo(a) discente não foi homologado(a) em resultado preliminar             
poderá, dentro do prazo previsto em cronograma, solicitar ao(a) estudante a regularização da             
pendência ou fazer nova indicação de discente em situação regular.  

 
2 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
2.1 É responsabilidade do coordenador(a) o acompanhamento das publicações e a observância das             

mailto:deaex.proex@unila.edu.br


etapas descritas no Edital 11/2020/PROEX e demais editais dele decorrentes. 
 
2.2 O coordenador de ação que não indicar bolsista apto(a) a assumir, dentro do prazo estabelecido,                
terá a cota de bolsa cancelada. No caso de ação contemplada com bolsa da FA, a cota de bolsa será                    
repassada para a próxima ação com bolsa UNILA.  
 
2.3 A PROEX não se responsabiliza por pagamentos em atraso decorrentes de contas bancárias              
informadas com erros. 
 
2.4 Poderá este edital ser revogado, anulado ou alterado, no todo ou em parte, a qualquer tempo, o                  
que não gera direito à indenização de qualquer natureza. 
 
2.5 Dúvidas referentes ao edital podem ser encaminhadas ao e-mail coex.proex@unila.edu.br.  
 
2.6 Dúvidas referentes ao SIGAA podem ser encaminhadas ao e-mail sigaa.extensao@unila.edu.br.  
 
2.7 Casos omissos serão decididos pela Comissão Institucional da UNILA para o PIBEX e pela               
PROEX, podendo ser consultada a COSUEX.  
 
Documento integrante deste edital:  
ANEXO I - Cronograma das atividades para o EDITAL 11/2020/PROEX - PIBEX 2020/2021 
ANEXO II - Plano de Trabalho (assinado com caneta azul e digitalizado, para envio à Fundação                
Araucária) 

 
 

KELLY DAIANE SOSSMEIER  
Pró-Reitora de Extensão 
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