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EDITAL N° 10/2020/PROEX

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.° 01, de 20
de janeiro de 2017, o Edital n.° 38/2019/PROEX e suas retificações e o
Edital  n.°  09/2020/PROEX,  divulga  o  resultado  final  da  seleção  de
bolsistas referente ao cronograma 2, nos seguintes termos:

1 DO RESULTADO FINAL
1.1 Consta na tabela abaixo o resultado final do processo seletivo de
bolsistas  regido  pelo  Edital  n.°  38/2019/PROEX,  para  início  no
cronograma 2 do Edital n.° 05/2020/PROEX:   

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

Resultado

América Latina e o Caribe online, a Adhilac-
Brasil e a Tríplice Fronteira - conhecimento

histórico e práxis pedagógica (ALOC-II).

Hernan Venegas
Marcelo

Gustavo Nicolás
Retamal Rivera

Deferido(a)

Arteterapia e Crianças em Reabilitação
pertencentes ao Centro Especializado em

Reabilitação Dr. José Carlos Azevedo de Foz
do Iguaçu-PR

Thiago Luis de
Andrade Barbosa

Carlos Eduardo
Cardozo Gagliano

Deferido(a)

Blog UNILA – Curso de História: Blog do
primeiro Bacharelado em História com

ênfase em América Latina

Pedro Afonso Cristovão
dos Santos

Gilson Jose De
Oliveira Neto

Deferido(a)

Ciclo Sonoro
Felipe José Oliveira

Abreu
Angélica María
Gómez Reyes

Deferido(a)

Curso de Espanhol-Português para
Intercâmbio (CEPI UNILA-Português)

Julia Batista Alves
Milena Karoline de

Moura Melo
Deferido(a)

Curso Preparatório de Percussão Lucas Baptista Casacio
Cesar Orlando

Martínez González
Deferido(a)

O que comemos? A ciência por trás dos
alimentos

Aline Theodoro Toci
Aldo Sindulfo

Barboza Valdez
Deferido(a)

Proyecto MILPA - Músicas y Danzas de
América Latina

Felix Ceneviva Eid
Sophia Belén Ruiz

González
Deferido(a)

Rasanbleman: Coletivo De Estudos Culturais
Haitianos

Emerson Pereti Isaac Dor Deferido(a)

Tekoha Guasu VII - Educação Patrimonial
Indígena e Coleções Museológicas

Pedro Louvain de
Campos Oliveira

Genilda Maria
Rodrigues

Deferido(a)

Tutela Judicial do Direito à Saúde Rodne de Oliveira Lima
Larissa Luiza Dotto

Dias
Deferido(a)

Unila na Feira
Franciele Consalter

Savaris

Maria de los
Angeles Cañon

Machado
Deferido(a)

Unila visitas – apresentação da
Universidade para estudantes do Ensino

Médio

Franciele Consalter
Savaris

Felipe Martins dos
Santos

Deferido(a)

Universidade e Sociedade - O que a
universidade pública pode oferecer aos
estudantes -Eletroquímica ao alcance de

toda sociedade

José Ricardo Cezar
Salgado

Lindolfo de Paula
Fernandes Medina

Deferido(a)

Ação Docente: Aplicando a Análise
Dialógica do Discurso e a Sociolinguística

Educacional na Análise de (Re)Contos

Simone Beatriz
Cordeiro Ribeiro

Cinthia Itati
Gabriela Minuzzo

Deferido(a)

Oficinas de Escolha Profissional Livia Fernanda Morales
Alanis Cristina de

Lima
Deferido(a)

Escola Livre de Teoria Musical Josias Matschulat
Eduardo da Silva

Araújo
Indeferido(a)

1.2  As  ações  contempladas  com  cota  de  bolsa  e  que  ainda  não
possuem bolsista deferido(a) estão aptas a indicar no cronograma 3
do Edital n.° 05/2020/PROEX.
1.3 O(A) discente deferido através deste edital deverá assinar o Termo
de Compromisso (Tutorial I) até 31/05/2020.
Parágrafo único. O pagamento da bolsa é condicionado a assinatura
do Termo de Compromisso.

2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
2.1 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. 
2.2  A  PROEX  poderá  cancelar  ou  suspender  a  bolsa  a  qualquer
momento,  caso  se  verifique  o  descumprimento  deste  Edital,  da
Resolução 01/2017/COSUEX, do Termo de Compromisso e das demais
normas aplicáveis, respeitado o contraditório. 
2.3 Dúvidas referentes ao SIGAA podem ser encaminhadas ao e-mail
sigaa.extensao@unila.edu.br. 
2.4 Dúvidas referentes ao Edital podem ser encaminhadas ao e-mail
coex.proex@unila.edu.br. 
2.5 Os casos omissos serão decididos pela PROEX e, se  necessário,
será realizada consulta à COSUEX. 

KELLY DAIANE SOSSMEIER
29 de maio de 2020

PRÓ-REITORIA DE PEQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

PORTARIA Nº 33/2020/PRPPG

A PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, DA UNIVERSIDADE
FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA  (UNILA),  nomeada
pela  Portaria  n°  357/2019/GR,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e
considerando: a Resolução COSUEN nº 009/2014, de 09 de julho de
2014, a Portaria n° 001/1982, de 9 de março de 1982, e a Política de
Pós-graduação da UNILA,

RESOLVE:

Art.  1º  Aprovar  a  Instrução  Normativa  nº  1/2020  –  PRPPG  que
estabelece as normas complementares para a confecção e registro de
diplomas e certificados dos programas de pós-graduação stricto sensu
e lato sensu, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA), conforme anexo.

Art. 2º Revogar a Instrução Normativa nº 01/2018 – PRPPG.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1/2020 – PRPPG

ESTABELECE AS NORMAS COMPLEMENTARES PARA A CONFECÇÃO E
REGISTRO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS DOS PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E LATO SENSU, DA UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA).

TÍTULO I
DA CONFECÇÃO E REGISTRO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS

EXPEDIDOS PELA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Art. 1º A PRPPG é o órgão responsável pela confecção e registro de
diplomas  e  certificados  expedidos  pela  UNILA,  referentes  aos
Programas de Pós-Graduação stricto sensu e lato sensu ministrados
na Instituição.
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Art. 2º Para os efeitos desta Instrução Normativa considera-se:
I - emissão: preparação e impressão do certificado ou diploma e o seu
encaminhamento para registro e assinaturas;
II - registro: anotação em livro próprio com controle de numeração;
III  -  expedição:  entrega do certificado ou diploma ao titulado com
controle em protocolo;
IV  -  diploma:  documento  utilizado  para  comprovação  de  estudos
concluídos  nos  Programas  de  Pós-Graduação  stricto  sensu,
compreendendo mestrado e doutorado; e
V  -  certificado:  documento utilizado para comprovação de  estudos
nos Programas de Pós-Graduação lato sensu.

CAPÍTULO I
DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Art. 3º Serão expedidos diplomas aos alunos que tenham concluído,
na UNILA, todas as exigências curriculares previstas no Regimento do
Programa de Pós-Graduação stricto sensu no qual os mesmos estejam
vinculados.

Art.  4º Os diplomas dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu
emitidos  pela  Divisão  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu  (DPGSS)
deverão conter em seu anverso, obrigatoriamente, os seguintes itens:
I - nome completo da Instituição, sem abreviaturas;
II - número da Lei de criação da UNILA e sua data da publicação no
Diário Oficial da União (DOU);
III  -  nome  completo  do  Programa  de  Pós-Graduação  stricto  sensu
concluído, sem abreviaturas;
IV - nível do Programa de Pós-Graduação stricto sensu (mestrado ou
doutorado);
V - data da defesa de dissertação/tese;
VI - nome do grau conferido - mestre(a) ou doutor(a);
VII - nome completo do(a) egresso(a);
VIII - naturalidade e nacionalidade do(a) egresso(a);
IX - data de nascimento completa do(a) egresso(a);
X - número do documento oficial de identificação do país de origem,
contendo órgão expedidor e unidade federal;
XI - nome da cidade e data completa da emissão do diploma;
XII - assinatura do(a) egresso(a), do(a) Diretor(a) do Instituto Latino-
Americano do PPG e do(a) Magnífico(a) Reitor(a) da UNILA.

Art.  5º  O  verso  do  diploma,  deverá  conter,  obrigatoriamente,  os
seguintes itens:
I - nome do Programa de Pós-Graduação stricto sensu;
II - nome da área de concentração;
III  -  número  do  Parecer  de  reconhecimento  do  Programa  de  Pós-
Graduação stricto sensu emitido pela Câmara de Educação Superior
(CES) do Conselho Nacional de Educação (CNE);
IV  -  data de publicação, número da edição e página do DOU onde
consta a homologação do Parecer de reconhecimento do Programa de
Pós-Graduação stricto sensu pelo Ministério da Educação (MEC);
V - número de registro interno de diploma na PRPPG;
VI - código de verificação de autenticidade;
VII  -  assinatura  do(a)  Pró-Reitor(a)  da  PRPPG  e  do(a)  servidor(a)
responsável pela emissão do diploma.

SEÇÃO I
DA DOCUMENTAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 6º A Secretaria Acadêmica do Programa de Pós-Graduação stricto
sensu  solicitará  homologação  de  diploma no Sistema Integrado  de

Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) para criação de processo
administrativo que deverá conter a seguinte documentação:
I  -  documento oficial  de  identificação do país de origem, contendo
órgão expedidor e unidade federal;
II - diploma de curso superior;
III  -  histórico  escolar  do  mestrado/doutorado  sem  pendências,
emitido via SIGAA da UNILA;
IV -  extrato negativo de débito junto à Biblioteca Latino-Americana
(BIUNILA), emitido via SIGAA da UNILA;
V  -  declaração  de  depósito  da  dissertação/tese  fornecido  pela
BIUNILA;
VI - despacho, autenticado pelo(a) coordenador(a) e o(a) servidor(a)
responsável  pela  secretaria  do  Programa  de  Pós-Graduação  stricto
sensu,  declarando  a  conclusão  do(a)  discente,  atestando  o
cumprimento de todas as exigências do Programa de Pós-Graduação
stricto sensu e aprovando a expedição do diploma;
VII - pedido de antecipação do diploma, quando for o caso.

Parágrafo  único.  Será  devolvido  em  diligência  para  a  Secretaria
Acadêmica do Programa de Pós-Graduação stricto sensu o processo
administrativo que não estiver com a documentação de acordo com
esta Instrução Normativa.

Art. 7º A instauração do processo administrativo, com os documentos
elencados no Art.8º desta Instrução Normativa e o encaminhamento
para a confecção do diploma são de responsabilidade da Secretaria
Acadêmica de cada Programa de Pós-Graduação stricto sensu.

Art.  8º  O  prazo  máximo  para  o  encaminhamento  do  processo
administrativo à DPGSS é de até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar
da data do despacho mencionado no Art. 8º.

Art. 9º O prazo máximo para o registro é de até 45 (quarenta e cinco)
dias,  a  contar  da  data  da  chegada  do  processo  administrativo  na
DPGSS.

Parágrafo  único.  O  prazo  fixado  poderá  ser  estendido,  por  igual
período, caso haja irregularidades na documentação.

Art. 10 A emissão de diploma ocorrerá em até 120 (cento e vinte) dias
contados a partir do momento do registro do diploma, caso não haja
pendências.

Parágrafo  único.  O prazo fixado poderá ser  estendido,  em caso  de
iminente risco a segurança e/ou saúde pública.

Art.  11  É  vedado  o  apostilamento  em  caso  de  erro  no  texto  do
diploma,  devendo  ser  confeccionado  um  novo  diploma,  sendo  o
diploma com erro, impreterivelmente devolvido para a DPGSS para
anulação e/ou arquivamento.

Art.  12  O  diploma deve  ser  retirado  pelo(a)  egresso(a)  na  PRPPG,
munido  de  documento  de  identificação  oficial  com  foto,  ou  por
terceiro,  munido  de  identificação  oficial  com  foto,  portador  de
documento  emitido  pela  PRPPG  específico  para  tal  fim  assinado
pelo(a) discente e secretário(a) do Programa de Pós-Graduação stricto
sensu.

Parágrafo único. na ausência do documento emitido pela PRPPG o(a)
terceiro(a) deverá apresentar procuração específica para tal fim, com
firma  reconhecida  em  cartório  por  autenticidade,  dando  amplos
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poderes ao(à) procurador(a) para assinar quaisquer documentos que
sejam solicitados para a retirada do diploma.

CAPÍTULO II
DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

Art.  13  Serão  expedidos  certificados  aos  alunos  que  tenham
concluído,  na  UNILA,  todas  as  exigências  curriculares  previstas  no
Projeto Pedagógico do Curso de Pós-Graduação lato sensu ao qual os
mesmos estejam vinculados.

Art.  14  Os  certificados  dos  Cursos  de  Especialização  emitidos  pela
PRPPG  deverão  conter  em  seus  anversos,  obrigatoriamente,  os
seguintes itens:
I - nome completo da Instituição, sem abreviaturas;
II - nome completo do Curso de Pós-Graduação lato sensu concluído,
sem abreviaturas;
III - período da realização do Curso de Pós-Graduação lato sensu;
IV - carga horária total do Curso de Pós-Graduação lato sensu;
V - nome completo do(a) egresso(a);
VI - naturalidade e nacionalidade do(a) egresso(a);
VII - data de nascimento completa do(a) egresso(a);
VIII  -  número  do  documento  oficial  de  identificação  do  país  de
origem, contendo órgão expedidor e unidade federal;
IX - nome da cidade e data completa da emissão do certificado;
X  -  assinatura  do(a)  egresso(a),  do(a)  coordenador(a)  do  Curso  de
Pós-Graduação lato sensu e do(a) Pró-Reitor(a) da PRPPG.

Art.  15 Os certificados do Programa de Residência Multiprofissional
emitidos  pela  PRPPG  deverão  conter  em  seus  anversos,
obrigatoriamente, os seguintes itens:
I - nome completo da Instituição, sem abreviaturas;
II  -  nome  completo  do  Programa  de  Residência  Multiprofissional
concluído, sem abreviaturas;
III  -  período  da  realização  do  Programa  de  Residência
Multiprofissional;
IV - carga horária total do Programa de Residência Multiprofissional;
V - área de especialidade do(a) egresso(a);
Vl - nome completo do(a) egresso(a);
VIl - naturalidade e nacionalidade do(a) egresso(a);
VIII - data de nascimento completa do(a) egresso(a);
IX - número do documento oficial de identificação do país de origem,
contendo órgão expedidor e unidade federal;
X - nome da cidade e data completa da emissão do certificado;
XI -  assinatura do(a) egresso(a), do(a) coordenador do Programa de
Residência Multiprofissional e do(a) Magnífico Reitor(a) da UNILA.

Art.  16 O verso do certificado dos Cursos de Especialização, deverá
conter, obrigatoriamente, os seguintes itens:
I - histórico do(a) egresso(a);
II - número de registro interno da PRPPG; e
III  -  assinatura  do(a)  servidor(a)  responsável  pela  emissão  do
certificado.

Art.  17  O  verso  do  certificado  do  Programa  de  Residência
Multiprofissional, deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes itens:
I - histórico do(a) egresso(a);
II - número de registro interno da PRPPG;
III  -  assinatura  do(a)  servidor(a)  responsável  pela  emissão  do
certificado;
IV  -  carimbo  com o  número do  registro  na  Comissão Nacional  de
Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS).

Art. 18 A data de conclusão do Cursos de Especialização, a constar nos
certificado, deve ser a data de defesa do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC).

Art. 19 A emissão do certificado ocorrerá em até 40 (quarenta) dias
úteis  contados  a  partir  do momento  do  envio  da  ata  de  defesa  e
declaração de depósito do TCC na BIUNILA.

Art. 20 O certificado deve ser retirado pelo(a) egresso(a) na PRPPG,
munido  de  documento  de  identificação  oficial  com  foto,  ou  por
terceiro(a)  munido de identificação oficial com foto, portador(a) de
documento  emitido  pela  PRPPG  específico  para  tal  fim,  assinado
pelo(a) discente e servidor(a) responsável pela secretaria do Curso de
Pós-Graduação lato sensu ou outro(a) servidor(a) da DPGLS.
Parágrafo único. Na ausência do documento emitido pela PRPPG o(a)
terceiro(a) deverá apresentar procuração específica para tal fim, com
firma  reconhecida  em  cartório  por  autenticidade,  dando  amplos
poderes ao(à) procurador(a) para assinar quaisquer documentos que
sejam solicitados para a retirada do certificado.

CAPÍTULO III
REGISTRO E EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DIPLOMAS E

CERTIFICADOS

Art.  21 A segunda via dos diplomas e certificados será emitida em
conformidade com a PORTARIA Nº . 1, de 9 de março de 1982.
I  -  quando houver  extravio  do original,  mediante  apresentação de
Boletim de  Ocorrência  (BO)  ou  outro  documento que  comprove  a
denúncia à Polícia Civil ou órgão equivalente;
II - quando o original estiver danificado a ponto de comprometer as
informações constantes no documento;
III-  a  emissão  da  segunda  via  será  feita  mediante  solicitação  do
interessado e quando for o caso, o pagamento da taxa devida.

Parágrafo  único.  Na  aplicação  do  inciso  II,  a  segunda  via  só  será
entregue mediante a devolução do diploma original ao Departamento
de Pós-Graduação (DPG), para posterior arquivamento.

Art.  22  Exige-se,  para  a  expedição  de  segunda  via  de  diplomas  e
certificados:
I - a apresentação de requerimento próprio disponível na PRPPG
II -  documento oficial de identificação do país de origem, contendo
órgão expedidor e unidade federal;
III  -  declaração de comprometimento de inutilização do documento
emitido  anteriormente,  conforme  modelo  disponibilizado  pela
PRPPG;
IV - além da documentação comprobatória das condições previstas no
Art.  5º  e  15  respectivamente  desta  Instrução  Normativa,  caso
necessário.

Parágrafo  único:  a  solicitação  será  feita  pelo  interessado  junto  à
secretaria  de  seu  Programa de  Pós-graduação  que  abrirá  processo
administrativo  em  conformidade  com  esta  Instrução  Normativa  e
enviará para a PRPPG.

Art. 23 Os prazos para emissão da segunda via de diplomas são os
mesmos estabelecidos aos originais.

http://svc.ifmt.edu.br/media/filer_public/f7/50/f750faec-47a7-40b7-a967-0353976ee4e3/portaria_ministerial_01_-_1982.pdf


UNILA Boletim de Serviço nº 45, de 01 de junho de 2020, p. 5

CAPÍTULO IV
REGISTRO E EMISSÃO DE DIPLOMA E CERTIFICADO 

EM REGIME DE URGÊNCIA

Art. 24 Em caso de necessidade do diploma em regime de urgência,
o(a)  egresso(a)  poderá  protocolar  o  pedido  de  antecipação  do
diploma  junto  à  Secretaria  Acadêmica  do  Programa  de  Pós-
Graduação,  anexando  documento  comprobatório,  nas  seguintes
situações:
I - registro profissional no órgão de classe;
II - aprovação em concurso público;
III - outros motivos devidamente justificados e comprovados.

Parágrafo único. O prazo para o registro é de, no máximo, 15 (quinze)
dias  úteis  a  contar  da  data  de  chegada  do  processo  devidamente
instruído à PRPPG e emissão de, no máximo, 30 (trinta) dias úteis a
contar da data do registro.

CAPÍTULO V
APOSTILAMENTO

Art.  25  O  apostilamento  de  egresso(a)  ou  certificados  consiste  no
acréscimo  ou  alteração  de  informação  constante  no  documento,
mediante  averbação  no  verso  do  mesmo.  Poderá  ocorrer  nos
seguintes casos:
I - alteração comprovada do nome do(a) egresso(a);
II - correção do número do documento de identidade oficial;
III - por solicitação do(a) egresso(a) em virtude da Lei nº 12.605, de
03 de abril de 2012.

Art.  26  O apostilamento é  feito  mediante  requerimento formal  na
PRPPG  e  entrega  do  original  do  diploma  ou  certificado  e  dos
documentos comprobatórios das informações a serem apostiladas.

Art.  27  A  PRPPG  deve  anotar  nos  instrumentos  de  controle  as
alterações feitas, indicando a data e o assunto da alteração.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28 Os casos omissos serão resolvidos pela PRPPG e, em grau de
recurso, pela Comissão Superior de Ensino (COSUEN).

Art. 29 Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de
sua publicação.

DANUBIA FRASSON FURTADO
18 de maio de 2020.

PORTARIA Nº 34/2020/PRPPG

A PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, DA UNIVERSIDADE
FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA  (UNILA),  nomeada
pela  Portaria  n°  357/2019/GR,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e
considerando:  a  delegação de  competência  conferida  pela  Portaria
n°43/2017/UNILA,  a  nova  composição  do  Colegiado  Executivo  do
Programa  de  Pós-graduação  em  Estudos  Latino-Americanos
(PPGIELA),  determinada  pelo  novo  Regimento  Interno,  e  o  pedido
formalizado pela Coordenação do referido PPG,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir o Colegiado Executivo do Programa de Pós-graduação
Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (PPGIELA).

Art. 2º O Colegiado Executivo do PPGIELA é composto por: 

a) coordenador(a) e vice-coordenador(a): 
I – DIANA ARAÚJO PEREIRA, coordenadora;
II – LAURA FORTES, vice-coordenadora;

b) um(a) docente permanente de cada linha de pesquisa do
PPGIELA:
Linha de pesquisa: “Fronteiras, Diásporas e Mediações”
III – SIMONE BEATRIZ CORDEIRO RIBEIRO, titular; 
IV – ANÍBAL ORUÉ POZZO, suplente;

Linha de pesquisa: “Trânsitos Culturais”
V – FABIO ALLAN MENDES RAMALHO, titular;
VI – CRISTIANE CHECCHIA, suplente;

Linha de pesquisa: “Práticas e Saberes”
VII - ANDREA CIACCHI, titular;
VIII - MARCELO AUGUSTO ROCHA, suplente;

c) um(a) representante discente do PPGIELA:
IX - LINA SOFIA MORA RIOS;

d) um(a) representante técnico-administrativo(a) do PPGIE-
LA:

X - NEWTON CAMARGO DA SILVA CRUZ.

Art. 3º O prazo de vigência do Colegiado Executivo do PPGIELA está
estabelecido no Regimento Interno do Programa.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DANUBIA FRASSON FURTADO
18 de maio de 2020.

PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E
INTERNACIONAIS

PORTARIA N° 03/2020/PROINT

O  PRÓ-REITOR  DE  RELAÇÕES  INSTITUCIONAIS  E  INTERNACIONAIS
nomeado pela Portaria nº 365/2019/GR, de acordo §§ 1º e 2º do art.
38 da Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e tendo em vista a
delegação de competência conferida pela Portaria nº 155/2020/GR,
publicada no Boletim de Serviço nº39, de 13/05/2020, bem como o
processo associado n° 23422.001958/2020-32;

RESOLVE:

Art.  1º  Designar  os  servidores  abaixo  relacionados  para  a  gestão  e
fiscalização referente ao Convênio Financeiro n° 08/2020, celebrado com
a  Fundação  Araucária  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  Científico  e
Tecnológico do Estado do Paraná (FA), CNPJ 03.579.617/0001-00, que
tem  como  objeto  apoio  à  organização  de  evento  institucional  e  à


