
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ARTE, CULTURA E HISTÓRIA

PORTARIA Nº 15 / 2021 / ILAACH (10.01.06.01.04)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO
Foz Do Iguaçu-PR, 21 de julho de 2021.

Ins�tui  e designa os membros da Comissão Interna do PPGIELA de pré‐
seleção para o Prêmio UNILA de Teses e Dissertações, nos termos do Edital
nº 46/2021/PRPPG.                                                                                             

O DIRETOR DO INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ARTE, CULTURA E HISTÓRIA,  nomeado
pela  Portaria  UNILA  nº  0543,  de  24  de  julho  de  2017,  no  uso  das  atribuições  legais,
considerando a delegação de competência conferida pela Portaria nº 275/2020/GR e o Edital
nº 46/2021/PRPPG, que regulamenta o Prêmio UNILA de Teses e Dissertações:

RESOLVE:

Art. 1º  Ins�tuir a Comissão Interna do PPGIELA de pré‐seleção para o Prêmio UNILA de Teses
e Dissertações, nos termos do Edital nº 46/2021/PRPPG.

Art. 2º  São atribuições desta Comissão:
I  ‐  verificar  a  adequação  das  dissertações  e  teses  inscritas  aos  critérios  exigidos  para  a
premiação;
II  ‐  decidir  pela  desclassificação das  dissertações e  teses  inscritas,  se  não atenderem aos
critérios de seleção definidos;
III ‐ selecionar até 3 (três) dissertações e teses para indicação ao Prêmio;
IV ‐  elaborar a ata da seleção contendo o número de dissertações e teses inscritas para a
seleção no PPG,  o  nome e  assinatura  de todos os  membros da comissão e  indicação da
dissertação e da tese selecionadas com jus�fica�va da escolha.

Art. 3º  A vigência da Comissão está atrelada ao cronograma (ANEXO I) do Edital nº 46/2021
/PRPPG.

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Bole�m de Serviço.
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