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UNILA, nomeado pela Portaria MEC nº 722/17, no uso de
suas atribuições legais e considerando o artigo 152 da Lei
8.112/1990,
RESOLVE:
Art. 1º Reconduzir por 60 (sessenta) dias, a partir de 3 de
julho de 2018, o prazo para a finalização dos trabalhos da
Comissão de Processo Administrativo instaurada através
da Portaria UNILA nº 898/2016, publicada no Boletim de
Serviço nº 207, de 25 de maio de 2016, p. 7, com vistas a
apurar  os  fatos  descritos  no  Processo  nº
23422.009207/2015-79, bem como proceder ao exame de
outros fatos, ações e omissões que porventura venham a
ser  identificados  no  curso  de  seus  trabalhos  e  que
guardem conexão com o objeto presente.
Art.  2º  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA UNILA Nº 436, DE 26 DE JUNHO DE 2018
O  REITOR  PRO  TEMPORE  DA  UNIVERSIDADE
FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA  –
UNILA, nomeado pela Portaria MEC nº 722/17, no uso de
suas atribuições legais e considerando o inciso II do art. 1º
do  Decreto  nº  91.800/85;  Decreto  nº  1.387/95  alterado
pelos Decretos nº 2.349/99 e nº 3.025/99; art. 95 da Lei
8.112/90;  IN  PROGEPE  nº  01/17;  e  o  processo
23422.007493/2018-70,
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar o afastamento do país, com ônus limitado,
do  servidor  BRUNO  LOPEZ  PETZOLDT,  Professor  do
Magistério Superior, SIAPE 2865760, pelo período de 02 a
31  de  julho  de  2018,  para  participar  de  Jornadas  de
pesquisas  e  reuniões  no  contexto  dos  Estudos  Latino-
Americanos na Universidade de Hamburgo, Encontros de
pesquisas  relacionados  a  Plataforma  de  Estudos  da
Memória de Frankfurt (FMSP) e Tratativas em relação ao
Acordo  de  Cooperação  entre  o  Programa  de  Pós-
Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos
da Unila com a Universidade de Hamburgo, em Frankfurt,
Alemanha.
Art.  2º  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

PORTARIA UNILA Nº 437, DE 27 DE JUNHO DE 2018
O  REITOR  PRO  TEMPORE  DA  UNIVERSIDADE
FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA  –
UNILA, nomeado pela Portaria MEC nº 722/17, no uso de
suas atribuições legais e considerando o que consta no
processo 23422.013252/2016-17,
RESOLVE:
Art.  1º  Dispensar  do Núcleo de Educação à Distância -
NEAD,  a  pedido,  o  servidor  RAFAEL  FRANCA
PALMEIRA,  Técnico  em Assuntos  Educacionais,  SIAPE
2467733.
Art.  2º  Designar  para compor o Núcleo de Educação à
Distância - NEAD a servidora EMANUELLI DE OLIVEIRA
AVILA, Pedagoga, SIAPE 2297141.
Art.  3º  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

INSTRUÇÃO NORMATIVA UNILA Nº 2, DE 26 DE
JUNHO DE 2018

O  REITOR  PRO  TEMPORE  DA  UNIVERSIDADE
FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA  -
UNILA, nomeado pela Portaria MEC nº 722/17, no uso de

suas  atribuições  legais,  considerando  o  Art.  195  do
Regimento  Geral  da  UNILA  e  o  Art.  27,  Inciso  VI  do
Estatuto da UNILA; e o processo nº 23422.007419/2018-
31,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer as diretrizes do Plano Anual da UNILA.
Art.  2º  Definir  a forma de rateio de recursos de custeio
para a Universidade. 
Art. 3º Disciplinar as despesas de custeio no âmbito das
macrounidades da Universidade.

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  4°  O  Plano  Anual  da  UNILA  será  realizado  pela
PROPLAN em conjunto com as macrounidades, com base
no  levantamento  das  estimativas  de  demandas  e
observado o cenário de restrições orçamentárias.
Art.  5° O gestor responsável  pela macrounidade deverá
hierarquizar suas ações previstas com base nos objetivos
do  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  (PDI)  e
percepção do impacto gerado para universidade.
Art.  6°  Não  são  objeto  desta  Instrução  Normativa  os
recursos  orçamentários  de  investimento  e  as  despesas
vinculadas,  como  despesas  com  assistência  estudantil,
com  pessoal,  encargos  sociais  e  benefícios  aos
servidores.

SEÇÃO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 7° Considerar-se-á as seguintes definições:
I  -  Macrounidade:  qualquer  um  dos  órgãos  da
administração superior, sendo:
a) Reitoria;
b) Institutos Latino-Americanos;
c) Pró-Reitorias;
d) Secretarias;
e) IMEA;
f) EDUNILA;
g) BIUNILA.
II  -  Rateio  orçamentário:  compõe-se  do  processo  de
divisão  anual  dos  recursos  de  custeio  pelas
macrounidades da universidade.
III  -  Peça  orçamentária:  documento  elaborado  pela
PROPLAN contendo  a  consolidação  das  ações  e  tetos
orçamentários do exercício subsequente.
IV  -  Despesas  de  custeio:  aquelas  necessárias  à
prestação  de  serviços  e  à  manutenção  da  ação  da
administração  como,  por  exemplo,  o  pagamento  de
auxílios,  de  material  de  consumo  e  a  contratação  de
serviços de terceiros.
V  -  Ações  orçamentárias:  são  as  que  necessitam  de
recursos financeiros e econômicos.
VI  -  Ações  não  orçamentárias:  são  as  que  necessitam
apenas de recursos econômicos.
VII  -  Ações  de  convênios:  oportunizadas  a  partir  da
formalização de termos de convênios.

SEÇÃO III
DA METODOLOGIA

Art. 8° O Planejamento anual das ações e estimativas dos
recursos de custeio seguirá as seguintes etapas:
I  -  Requisição da PROPLAN do Plano Anual,  de ações
orçamentárias e não orçamentárias, das macrounidades.
a) A requisição será acompanhada do teto do valor global
para cada macrounidade.
b)  Serão  disponibilizados  pela  PROPLAN a  forma  pela
qual as ações, orçamentárias e não orçamentárias, serão
enviadas.
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II  -  Conforme § 2º  do Art.  195  do Regimento Geral  da
UNILA, o gestor responsável da macrounidade fornecerá à
PROPLAN as estimativas de suas ações orçamentárias e
não orçamentárias.
a)  A  macrounidade  enviará  a  estimativa  anual  das
despesas das ações orçamentárias,  respeitando o valor
do teto orçamentário. 
b)  A macrounidade enviará a previsão anual  das ações
não  orçamentárias,  incluindo  ações  que  envolvam
recursos de convênios.
c)  Qualquer  ação anual  prevista  deverá estar  vinculada
aos objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI).
III  -  Elaboração  de  proposta  de  peça  orçamentária
PROPLAN.
IV - Discussão da peça orçamentária pelos gestores das
macrounidades.
V - Consolidação da peça orçamentária pela PROPLAN e
encaminhamento  para  os  órgãos  deliberativos  da
universidade (CONCUR e CONSUN).

SEÇÃO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9° Conforme § 1º do Art. 195 do Regimento Geral da
UNILA,  a  PROPLAN  fica  autorizada  a  emitir  instruções
anuais  relativas  a  prazos,  condições  e  modelos  para
elaboração do planejamento do ano subsequente.
Art.  10.  Compete  à  PROPLAN,  o  acompanhamento
periódico  do  planejamento  e  da  execução  orçamentária
das  ações,  sendo  permitido  à  unidade  sugerir  revisões
que visem a adequação das despesas.
Art. 11. A PROPLAN autorizará a execução das despesas
com base na peça orçamentária, caso a mesma não seja
aprovada  pelo  CONSUN  até  o  início  do  exercício
financeiro subsequente.
Art. 12. Conforme Art. 40 do Regimento Geral da UNILA, a
Reitoria está autorizada a remanejar o orçamento em até
o 20% (vinte por cento). 
Art. 13. Após aprovada a peça orçamentária sua execução
fica condicionada à liberação de limites de empenho e ao
repasse de recursos financeiros pelo Governo Federal.
Art. 14. Os casos omissos serão tratados pela PROPLAN.
Art. 15. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data
de sua publicação.

GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA

EDITAL PROEX 40/2018, de 26 de junho de 2018
PROBEX – 2018

A Universidade Federal  da Integração Latino-Americana
(UNILA),  por  intermédio  da  Pró-Reitoria  de  Extensão
(PROEX),  considerando  o  Decreto  n.  7.416,  de  30  de
dezembro de 2010, considerando a Resolução COSUEX
n. 01/2017, de 20 de janeiro de 2017, considerando Edital
PROEX 32/2017, de 25 de outubro de 2017, considerando
o Edital PROEX 04/2018, de 08 de fevereiro de 2018, e as
disposições do Edital PROEX 06/2018, de 16 de fevereiro
de 2018, resolve:
1.1 Homologar o processo de seleção complementar da
ação de extensão abaixo listada, nos termos do item 6.8
do Edital PROEX 06/2018:

Ação de extensão: Cinestésicos
Coordenador: Gonzalo Patricio Montenegro Vargas
Pedro Carvalho Jarava 1° Classificado
Paulo Eduardo Garcia 2° Classificado
Sara Cristina Batista 3° Classificado
Luana de Almeida 4° Classificado

1.2 A bolsa  de extensão somente  terá validade após o
Cadastro do Plano de Trabalho pelo(a) coordenador(a) e a
assinatura do Termo de Compromisso pelo(a) bolsista.

Parágrafo único. Caso o(a) discente selecionado(a) para
bolsa não tenha realizado demonstração de interesse via
SIGAA,  será  necessário  primeiro  realizar  esse
procedimento.
1.3  Dúvidas  referentes  ao  SIGAA  podem  ser
encaminhadas ao e-mail sigaa.extensao@unila.edu.br ou
pelo telefone (45) 3529-2145.
1.4 Dúvidas referentes ao Edital podem ser encaminhadas
ao e-mail editais.proex@unila.edu.br ou pelo telefone (45)
3529-2865.
1.5 Os casos omissos serão decididos pela Pró-Reitoria
de Extensão em conjunto com a Comissão Superior  de
Extensão – COSUEX.

Maria Eta Vieira 

Edital PROEX 41/2018, de 27 de junho de 2018
PROBEX – 2018

A Universidade Federal  da  Integração Latino-Americana
(UNILA),  por  intermédio  da  Pró-Reitoria  de  Extensão
(PROEX),  considerando  o  Decreto  n.  7.416,  de  30  de
dezembro de 2010, considerando a Resolução COSUEX
n.  01/2017,  de 20 de janeiro  de 2017,  considerando as
disposições do Edital PROEX 06/2018, de 16 de fevereiro
de 2018, e do Edital PROEX 30/2018, de 07 de junho de
2018,  divulga  o  resultado  preliminar  da  atribuição  de
bolsas  referentes  ao  Edital  PROEX  30/2018,  nos
seguintes termos:
1 DO RESULTADO PRELIMINAR
1.1  O  resultado  preliminar  do  processo  seletivo  de
bolsistas,  regido pelo Edital  PROEX 30/2018,  consta no
Anexo I.
2 RECURSOS
2.1 Poderá ser interposto recurso em face do resultado
preliminar. 
§ 1º O recurso deverá ser interposto exclusivamente via e-
mail  (coex.proex@unila.edu.br)  no  período  estabelecido
no cronograma. 
§  2º  O recurso  deverá  ser  devidamente  fundamentado,
com  os  elementos  necessários  à  análise,  indicando  os
motivos que ensejaram a pretensão recursal. 
§ 3º Não serão apreciados recursos encaminhados fora do
meio  definido,  intempestivos  ou  que  não  estejam
devidamente fundamentados. 
2.2 O resultado preliminar poderá sofrer alterações após o
julgamento dos recursos.
2.3  O  resultado  final  do  processo  de  seleção  será
publicado  após  o  período  recursal  e  de  análise  dos
recursos, conforme consta no cronograma. 
3 CRONOGRAMA

N. Etapa Prazos

1 Divulgação do resultado preliminar das ações e respectivos(as)
bolsistas com Plano de Trabalho cadastrado

27/06/2018

2 Período para recurso 27 e 28/06/2018
3 Divulgação do resultado final dos bolsistas classificados com

plano de trabalho cadastrado
29/06/2018

4 Assinatura do Termo de Compromisso pelo(a) bolsista
selecionado(a)

até 02/07/2018

5 Período de vigência da bolsa 02/07 a 31/12/2018

4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
4.1 As demais disposições do Edital PROEX 06/2018 são
aplicadas  às  bolsas  concedidas  por  meio  deste  edital,
inclusive no que tange aos requisitos para atribuição da
bolsa, compromissos e atribuições do(a) coordenador(a) e
bolsista,  termos  de  cancelamento  e  substituição  de
bolsista. 
4.2  Os(As)  interessados(as)  poderão  consultar  os
resultados das entrevistas na PROEX, de acordo com o
cronograma,  pessoalmente  na  sala  C111-  Campus  Jd.
Universitário, ou pelo email coex.proex@unila.edu.br 


