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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS LATINO-AMERICANOS

EDITAL 01/2019 - PPGIELA

SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL 41/2018 - PPGIELA

CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO DOCENTE

PROGRAMA INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS LATINO-AMERICANOS

A coordenadora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos,

designada pela Portaria 1.JNILA n° 559/2018, publicada no boletim de serviço n° 375 de 15 de agosto
de 2018, no uso de suas atribuições, torna pública, pelo presente edital, a segunda retificação do edital

41/2018 - PPGIELA que dispõe sobre o processo de recredenciamento e credenciamento de novos

docentes para o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos

(PPGIELA) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) nos itens a seguir
descrito, mantendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital e posteriores retificações.

ONDE SE LÊ:

3.8 Os(As) docentes candidatos(as) ao recredenciamento estão isentos de enviarem os itens "b" e

"d" do item 3.5, tendo em vista o recente processo de recredenciamento interno do programa, devendo

esses(as) candidatos(as) enviarem apenas os itens "a" e "c" do item 3.5, sendo facultativo os demais

itens.

LEIA-SE:

3.8 Os(As) docentes candidatos(as) ao recredenciamento estão isentos de enviarem os itens "b" e

"d" do item 3.5, tendo em vista o recente processo de recredenciamento interno do programa, devendo

esses(as) candidatos(as) enviarem apenas os itens "a" e "c" do item 3.5, sendo facultativo os demais

itens. Os(As) docentes que não realizarem o procedimento de recredenciamento serão mantidos(as)
em suas linhas de pesquisa atuais.

ONDE SE LÊ:

4.1 As inscrições que atenderem integralmente ao solicitado no presente edital, serão homologadas
no dia 12 de fevereiro de 2019.

LEIA-SE:

4.1 As inscrições que atenderem integralmente ao solicitado no presente edital, serão homologadas
no dia 26 de fevereiro de 2019.

ONDE SE LÊ:

4.2 Todos os editais referentes ao processo serão publicados no website do PPGIELA

(https:/!prograrnas.unila.edu.br/iela/editais-20 18), no Portal de Editais da UNILA

(https://documentos.unila.edu.br) e no Boletim de Serviço institucional (https://unila.edu.br/boletirn!).

LEIA-SE:

Prõ-Reítona de Pesquisa e PósGraduação

Programo de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino Americanos (PPG ELA) /
Avenida Tancredo Neves, 6731 - Vila C, Parque Tecnológico taipu - Foz do Iquaçu - PR - CEP 85867-900

Fone: +55 (45) 3576-7359 wwwunilaedu.br - secretaripiela@unila.edu.br
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4.2 Todos os editais referentes ao processo serão publicados no Portal de Editais da UNILA

(https://documentos.unila.edu.br) e no Boletim de Serviço institucional

(https://docurnentos.un ila.edu.br/boletiin).

ONDE SE LÊ:

4.3 0 processo de credenciamento e recredenciamento constará de duas etapas: na primeira etapa,

os(as) docentes candidatos(as) que marcaram na ficha de inscrição que desejam recredenciamento no

programa, terão sua documentação avaliada. Após realizada a avaliação, será publicado, em 15 de

fevereiro de 2019, o resultado preliminar do recredenciamento dos(as) atuais docentes do programa.

Recursos poderão ser impetrados frente ao resultado preliminar por aqueles que optaram pelo
recredenciamento. No dia 18 de fevereiro de 2019 serão publicados o resultado dos recursos, o

resultado final da primeira fase e o quantitativo de vagas para cada linha de pesquisa. Na segunda
etapa do processo, os(as) docentes candidatos(as) que marcaram na ficha de inscrição que desejam
credenciamento no programa, terão sua documentação avaliada. [...]

LEIA-SE:

4.3 0 processo de credenciamento e recredenciamento constará de duas etapas: na primeira etapa,

os(as) docentes candidatos(as) que marcaram na ficha de inscrição que desejam recredenciamento no

programa, terão sua documentação avaliada. Após realizada a avaliação, será publicado, em 13 de

março de 2019, o resultado preliminar do recredenciamento dos(as) atuais docentes do programa.

Recursos poderão ser impetrados frente ao resultado preliminar por aqueles que optaram pelo
recredenciamento. No dia 19 de março de 2019 serão publicados o resultado dos recursos, o resultado

final da primeira fase, o quantitativo de vagas para cada linha de pesquisa e a homologação dos(as)

candidatos(as) ao credenciamento docente. Na segunda etapa do processo, os(as) docentes

candidatos(as) que marcaram na ficha de inscrição que desejam credenciamento no programa, terão

sua documentação avaliada. [...]

ONDE SE LÊ:

5. DO CRONOGRAMA

Ordem/Evento Data/Período

Publicação do edital 11 de dezembro de 2018

Período de inscrições (tanto para os atuais 12 de dezembro de 2018 a 10 de fevereiro de

docentes integrantes do PPGIELA quanto para 2019

novos docentes)

Homologação das inscrições

________________________________________

12 de fevereiro de 2019

Publicação do resultado preliminar da primeira 15 de fevereiro de 2019

etapa (recredenciamento dos atuais docentes

integrantes do PPGIELA)
Período para recursos frente a divulgação do

________________________________________

16 e 17 de fevereiro de 2019

resultado preliminar da primeira etapa

(recredenciamento dos atuais docentes
___________________________________________

Prõ-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
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integrantes do PPGIELA)
Resultado dos recursos e publicação do resultado

_______________________________________

18 de fevereiro de 2019

final da primeira etapa (recredenciamento dos

atuais docentes integrantes do PPGIELA)

Divulgação das vagas para credenciamento de

_______________________________________

18 de fevereiro de 2019

novos docentes

Publicação do resultado preliminar da segunda

_______________________________________

21 de fevereiro de 2019

etapa (credenciamento de novos docentes)
Período para recursos frente a divulgação do

___________________________________________

22 e 23 de fevereiro de 2019

resultado preliminar da segunda etapa

(credenciamento de novos docentes)
Resultado dos recursos e publicação do resultado

_________________________________________

25 de fevereiro de 2019

final da segunda etapa (credenciamento de novos

docentes) _______________________________________________

LEIA-SE:

5. DO CRONOGRAMA

Ordem/Evento Data/Período

Publicação do edital 11 de dezembro de 2018

Período de inscrições para recredenciamento 12 de dezembro de 2018 a 24 de fevereiro de

(atuais docentes integrantes do PPGIELA) 2019

Período de inscrições para credenciamento de 12 de dezembro de 2018 a 18 de março de 2019

novos(as) docentes

Homologação das inscrições dos(as)

_________________________________________

26 de fevereiro de 2019

candidatos(as) ao recredenciamento
___________________________________________

Publicação do resultado preliminar da primeira 13 de março de 2019

etapa (recredenciamento dos atuais docentes

integrantes do PPGIELA)
Período para recursos frente a divulgação do

________________________________________

14 e 15 de março de 2019

resultado preliminar da primeira etapa

(recredenciamento dos atuais docentes

integrantes do PPGIELA)
Resultado dos recursos, publicação do resultado

________________________________________

19 de março de 2019

final da primeira etapa (recredenciamento dos

atuais docentes integrantes do PPGIELA) e

homologação dos(as) candidatos(as) ao

credenciamento docente
___________________________________________

Divulgação das vagas para credenciamento de 19 de março de 2019

novos docentes
_______________________________________

Publicação do resultado preliminar da segunda 22 de março de 2019

etapa (credenciamento de novos docentes) ___________________________________________

Período para recursos frente a divulgação do 23 a 25 de março de 2019

resultado preliminar da segunda etapa

(credenciamento de novos docentes) _______________________________________

PrÕReítora de Pesquisa e PÓsGraduaçdo
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Resultado dos recursos e publicação do resultado 27 de março de 2019

final da segunda etapa (credenciamento de novos

docentes)

Foz do Iguaçu, 08 de fevereiro de 2019

LAURA JANAINA DIAS AM JJJiIQ
PROFESSOR DO MAGISTERIO SIJ of.a Dr.a L U a Janaina Dias Amato

SIAPE 1454037 Cordenadora
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