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PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES PARA O PROCESSO SELETIVO DE
ALUNOS ESTRANGEIROS – UNILA 2016
1. O que significa quando meu nome consta na lista de homologados?
A homologação significa tão somente que a inscrição foi recebida e está apta para concorrer a
uma vaga. Sendo assim, será avaliada pela banca de seleção.
2 Quais são as etapas do processo de seleção?
São duas (2) etapas: a etapa ELIMINATÓRIA, que elimina candidatos que não cumpram com os
requisitos; e a etapa CLASSIFICATÓRIA, que realiza uma classificação por nota de
classificação.
3 Meu nome consta na lista de aprovados. Qual é o próximo passo? Quando devo estar na
UNILA?
Se o candidato aparece na lista de aprovados, irá a receber dois (2) e-mails: o primeiro dizendo
que o candidato foi aprovado e com as orientações para a confirmação de vaga; o segundo email conterá cópia da carta de aceitação, assim como as orientações para realizar o processo de
pedido de visto e de matrícula. A carta de aceitação original irá diretamente para o consulado do
país do candidato. No presente momento, é importante que o candidato confirme sua inscrição,
conforme as orientações do primeiro e-mail a ser enviado. O candidato deverá realizar o
processo de pedido de visto no consulado mais próximo em seu próprio país e providenciar sua
chegada à cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. Quaisquer dúvidas a respeito desses
procedimentos podem ser esclarecidas, também, entrando-se em contato com o consulado. O
candidato aprovado deverá estar na UNILA para fazer sua matrícula entre os dias 29 de
fevereiro e 4 de março de 2016.
4 Por quê não apareço na lista de aprovados?
Constam na lista de aprovados os candidatos que, atendendo aos critérios da banca de seleção,
obtiveram as maiores notas dentro de seus grupos incluindo tipo de vaga, país e curso. O
candidato que não está na lista pode ter sido eliminado na primeira etapa; ou classificado, mas
não ter obtido pontuação suficiente para ser aprovado para a vaga, tendo em conta seu país de
origem e o curso pretendido.
5 O quê significa “aprovado condicional”, na lista de aprovados SEM auxílio?
Significa que, na inscrição, faltou documento adequado de comprovação de suficiência
econômica e, desta forma, é necessário que, além realizar o procedimento de confirmação da
vaga, o candidato envie o documento correto (por exemplo: imposto de renda ou contracheque
dos últimos três meses) para o e-mail seleccion.al@unila.edu.br até o dia 12 de fevereiro.
6 Se não apareço na lista de aprovados, significa que definitivamente não posso conseguir
uma vaga nesse processo seletivo? Existe
uma lista de espera?
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Se o nome do candidato não aparece na lista de aprovados, significa que até o presente momento
o candidato não foi selecionado para uma vaga. Candidatos classificados na primeira etapa, mas
que não estão na lista de aprovados, poderão ser chamados depois do dia 15 de fevereiro, uma
vez que o processo de confirmação de vagas tenha encerrado e as vagas sobrantes de candidatos
que não confirmaram sejam redistribuídas, seguindo-se a ordem interna de classificação.
7 Já que sobraram vagas SEM auxílio, posso alterar o tipo de vaga ou curso para concorrer
a essas vagas?
Não. A UNILA possui o entendimento de que é válida a condição socioeconômica declarada na
inscrição para a análise deste processo. Sendo assim, não há como o candidato declarar que não
possui os recursos mínimos necessários para estudar na instituição e, no mesmo processo
seletivo, afirmar que possui esses recursos e optar por uma vaga SEM auxílio. O mesmo ocorre
no caso do candidato optar outro curso pois, para tanto, já havia a possibilidade de, na inscrição,
esse selecionar uma segunda opção de curso que indicava, antecipadamente, qual seria a opção
de troca de curso de cada candidato. Essa segunda opção já foi levada em consideração na
distribuição das vagas entre os candidatos aprovados.
8 Como são distribuídas as vagas?
As vagas são distribuídas de acordo com a maior nota de classificação em cada tipo de vaga
(COM auxílio ou SEM auxílio), por cada país e por cada curso. Para ser aprovado em uma vaga,
o candidato deve estar entre os primeiros classificados (maiores notas) no seu tipo de vaga, em
seu país e no curso escolhido, seja em primeira opção ou segunda opção de curso.
9 Por que o número total de vagas dos cursos não aparecem completamente preenchidos?
O número total de vagas divulgado no edital de aprovados não está completo pois candidatos
PARAGUAIOS classificados que não conseguiram uma vaga COM auxílio, podem obter auxílio
da Fundación PTI del Paraguay - PTI-PY. Este procedimento é posterior e a definição dos
candidatos para cada vaga está sendo processada. Outro motivo é a ausência de candidatos
classificados para alguns cursos com número de inscritos insuficientes.
10 Como está a concorrência por vagas neste processo seletivo?
O total de vagas é de 707, mas essas são distribuídas em vagas COM auxilio da UNILA (136),
vagas com auxilio do PTI-PY (50) e vagas SEM auxilio (521). Mais de 70% das 1791 inscrições
homologadas estavam concorrendo para as 136 vagas COM auxilio da UNILA e, destas, mais de
54% concorreram apenas para quatro (4) cursos, o que concentrou muitos candidatos numa
menor disponibilidade de vagas. Tendo em vista isso, até o momento, somente foram
preenchidas 352 vagas do total de 707, sendo que já estão preenchidas as 136 vagas com auxílio
da UNILA. Estão em processamento as 50 vagas do PTI-PY e foram preenchidas 216 vagas
SEM auxílio, restando 305 vagas SEM auxílio, que ficaram sem candidatos por falta de procura
para os cursos.
11 Quando haverá outro processo seletivo?
Na UNILA, o ingresso é anual, ou seja, há apenas um processo seletivo a cada ano. O presente
processo seletivo é para ingresso no ano de 2016, mas o processo seletivo para ingressar no ano
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de 2017 será realizado ao longo desse ano e, possivelmente, a partir da metade de 2016 já
estejam abertas as inscrições.

Claudia Bisaggio Soares
Pró-Reitora de Relações Institucionais e Internacionais
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
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