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EDITAL 13/2021 – PPGHIS
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 11/2021 – CALENDÁRIO DE ENTREVISTAS -
PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS REGULARES DO PPGHIS 2021.2

A comissão de seleção do Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIS) da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), instituída pela Portaria PRPPG nº 11/2019,
juntamente ao coordenador do Programa de Pós-Graduação em História, designado pela Portaria
UNILA nº 88, publicada no boletim de serviço nº 426 de 25 de fevereiro de 2019, no uso de suas
atribuições, torna pública, pelo presente edital, a retificação do Edital 11/2021  – PPGHIS nos
itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do referido edital.

Onde se lê:

1.1 Segunda fase, eliminatória e classificatória,  com atribuição de nota: entrevista a distância
(Skype com vídeo) sobre o projeto do(a) candidato(a). Serão avaliados 04 (quatro) critérios na
entrevista:  1 -  Trajetória  e perspectivas  acadêmicas;  2 -  Afinidade do(a)  candidato(a)  com a
proposta do PPGHIS, disponibilidade do(a) candidato(a) em cursar o PPGHIS; 3 - Relação das
intenções  de  pesquisa  com  a  área  de  concentração  da  linha  de  pesquisa  indicada  pelo(a)
candidato(a);  4 - Clareza na exposição do objeto,  objetivos, metodologia e procedimentos da
pesquisa. Cada critério nesta fase valerá até 2,5 (dois pontos e meio), totalizando 10 (dez) pontos
como nota máxima na segunda fase. Serão automaticamente eliminados os(as) candidatos(as)
que obtiverem nota final inferior a 7 (sete) em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez).

1.2 As entrevistas terão duração máxima de 20 (vinte) minutos, com tolerância de 5 minutos a
mais, e serão realizadas no horário oficial de Brasília.

1.3 Orienta-se que os candidatos utilizem preferencialmente rede de internet cabeada, bem como
mantenham somente  o  software  Skype aberto  no  momento  da  entrevista,  de  modo  a  evitar
sobrecarregar a rede de internet.

1.4 Os candidatos deverão estar online 5 (cinco) minutos antes do horário da entrevista e deverão
aguardar a chamada dos avaliadores.

1.5 O não comparecimento  na entrevista  no horário  agendado acarretará  a  eliminação  do(a)
candidato.

Leia-se:

1. DA SEGUNDA FASE
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1.1 Prova Oral/entrevista a distância (Skype com vídeo ou outro meio eletrônico indicado no
Portal de Editais da Unila com 48h de antecedência) sobre o projeto do(a) candidato(a). Serão
avaliados 03 (três) critérios na entrevista: 
1 - Afinidade do(a) projeto do/a candidato/a com a proposta do PPGHIS e linha de pesquisa
indicada - 40 pontos, 
2 - Clareza e capacidade de expor e sustentar o objeto, objetivos, metodologia e procedimentos
apresentadas no projeto de pesquisa - 50 pontos
3 - Disponibilidade para realização do curso em conformidade com o Regulamento do Programa
- 10 (dez) pontos. 

1.2 O/a candidato/a assume inteira responsabilidade pelos requisitos de ordem técnica como os
equipamentos de comunicação - programas e conexão - necessários para participação nas etapas
previstas neste Edital.

1.3 As entrevistas terão duração máxima de 20 (vinte) minutos, com tolerância de 5 minutos a
mais, e serão realizadas no horário oficial de Brasília.

1.4 Orienta-se que os candidatos utilizem preferencialmente rede de internet cabeada, bem como
mantenham somente  o  software  Skype aberto  no  momento  da  entrevista,  de  modo  a  evitar
sobrecarregar a rede de internet.

1.5 Os candidatos deverão estar online 5 (cinco) minutos antes do horário da entrevista e deverão
aguardar a chamada dos avaliadores.

1.6 O não comparecimento  na entrevista  no horário  agendado acarretará  a  eliminação  do(a)
candidato.

Foz do Iguaçu, 30 de junho de 2021

Prof. Dr. Clovis Antonio Brighenti
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História

Universidade Federal da Integração Latino-Americana
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