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EDITAL n° 15/2020/PPGE 

INSTRUÇÕES PARA A PROVA ONLINE 

 

 

 O coordenador do Mestrado em Economia da Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana (UNILA), nomeado pela Portaria UNILA nº 162/2019, publicada no 

Diário Oficial da União nº 66, de 5 de abril de 2019, no uso de suas atribuições, torna públicas, pelo 

presente Edital, as instruções para a prova escrita online do processo seletivo de alunos regulares 2021 

para o curso de Mestrado em Economia. 

 

1. INSCRIÇÃO NO SISTEMA 
 

A prova será realizada através do Sistema Inscreva. O candidato aprovado para esta fase do processo 

seletivo deverá fazer seu cadastro, se ainda não o fez, através do link 

https://inscreva.unila.edu.br/events/88/subscriptions/new É aconselhável realizar o cadastro com 

antecedência.   

 

2. PROVA ESCRITA ONLINE 

 

A prova escrita online será aplicada no dia 06 de dezembro de 2020, com duração máxima de quatro 

horas, das 14h às 18h, horário de Brasília. O candidato receberá, pelo endereço eletrônico informado 

na inscrição do processo seletivo, um link para acesso ao formulário online, que só estará ativo no 

horário acima. O acesso se dará pelo usuário e senha cadastrados segundo instrução do item 1. A 

resposta da prova deverá ser enviada unicamente pelo sistema, em um único arquivo, no formato PDF 

e sem identificação do autor. O sistema não aceitará o envio de resposta após as 18h. 

 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

O Mestrado em Economia não se responsabiliza pelas respostas via internet não recebidas por motivos 

de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de 

comunicação, bem com quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados, exceto 

se comprovada falha na infraestrutura da UNILA. 

 

 

Foz do Iguaçu, 01 de dezembro de 2020. 

 

 

HENRIQUE COELHO KAWAMURA 

Coordenador do Mestrado em Economia 
Portaria UNILA nº 162/2019, publicada no Diário Oficial da União nº 66, de 5 de abril de 2019 
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