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RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL PRPPG nº 41/2021
Referente ao Processo Seletivo da Especialização em Direitos Humanos Na América

Latina

 

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal da Integração Latino-
Americana (UNILA), nomeada pela Portaria nº 357/2019/GR, no uso de suas atribuições
legais, considerando os termos do processo administrativo nº 23422.013243/2021-11, que
trata da solicitação de ampliação excepcional do número de vagas para o processo seletivo
de 2021, para ingresso de discentes na especialização em Direitos Humanos na América
Latina e, considerando a Resolução nº 8/2021 da Comissão Superior de Ensino (COSUEN),
torna público, pelo presente edital, a ampliação do número de vagas para o processo seletivo
regido pelo Edital PRPPG nº 41/2021.

 

 

1 Retificação

No Artigo 4.1 do Edital PRPPG nº 41/2021, onde se lê:

4.1 Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas, observando-se a destinação de 50% (cinquenta por
cento) para brasileiros/as e 50% (cinquenta por cento) para estrangeiros/as provenientes de
países da América Latina e Caribe. Em caso de não preenchimento, as vagas
remanescentes poderão ser remanejadas para preenchimento com candidatos/as
aprovados/as do outro seguimento, conforme os seguintes critérios [...].

 

Leia-se:

4.1 Serão ofertadas 70 (setenta) vagas, observando-se a destinação de 50% (cinquenta por
cento) para brasileiros/as e 50% (cinquenta por cento) para estrangeiros/as provenientes de
países da América Latina e Caribe. Em caso de não preenchimento, as vagas
remanescentes poderão ser remanejadas para preenchimento com candidatos/as
aprovados/as do outro seguimento, conforme os seguintes critérios [...]

2 Disposição Finais

2.1 Informações sobre o processo seletivo serão fornecidas exclusivamente pelo

e-mail esp.direitoshumanos@unila.edu.br.

2.2 Esse Edital entra em vigor na data de sua publicação.
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