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EDITAL 15/2020 – PPGHIS
MATRÍCULAS - PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS REGULARES 2020.2

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 28/2020,
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, as orientações para as matrículas dos alunos(as)
regulares para o curso de Mestrado em História, turma 2020.2

1. DAS MATRÍCULAS

1.1  Em  decorrência  da  pandemia  causada  pelo  COVID-19  e  a  necessidade  de  adoção  das
medidas necessárias que a situação demanda, do isolamento social para a prevenção da saúde
pública,  as  matrículas  serão  realizadas  de  forma  remota,  condicionadas  à  apresentação  de
documentação devidamente autenticada em cartório e à assinatura de um termo de ciência.

1.2  São  imprescindíveis,  para  a  matrícula  condicionada  dos(as)  candidatos(as)  cópias
devidamente  autenticadas  em  cartório  dos  documentos  relacionados  abaixo,  que  podem  ser
apresentados em português e/ou espanhol  e devem ser enviados obrigatoriamente em formato
PDF pelo sistema INSCREVA através do link: https://inscreva.unila.edu.br/ 

a.  Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação (são aceitos
documentos em espanhol, português, francês e inglês. Para os demais idiomas, os documentos
devem ser apresentados em tradução juramentada);

b.  Histórico  escolar  do  curso  de  graduação  (são  aceitos  documentos  em
espanhol,  português, francês  e  inglês.  Para  os  demais  idiomas,  os  documentos  devem  ser
apresentados em tradução juramentada);

c.  Documento  de  identidade  com  foto  válido  no  país  de  residência  ou
passaporte;

d.  Quitação  de  serviço  militar  obrigatório  (obrigatório  somente  para  os
candidatos brasileiros do sexo masculino);

Parágrafo único: os documentos comprobatórios originais serão obrigatoriamente verificados
no ato do início das aulas presenciais. Juntamente a essa documentação, deverá ser encaminhado
o ANEXO I devidamente preenchido e assinado. No caso de não apresentação, a matrícula será
cancelada.
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2. CANDIDATOS APTOS A REALIZAR MATRÍCULAS

Candidato(a)

GABRIEL ANTONIO BUTZEN

LOUDMIA AMICIA PIERRE LOUIS

LAURA ANDREA CRISTIAN MOSQUERA

ALANNA AQUEMI SANTIAGO SAITO

HAMANDA MACHADO DE MENESES FONTENELE

ALINE DOMINGOS CORRÊA

GUSTAVO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

ANDERSON FRIGO

NAYIBI SINAI JIMENEZ

MARCIO DIAS GOMES PINHEIRO

BASUALDO IRENEU DOS REIS GOMES

JULIANA ALVES DE SOUSA

NELSON ROCHA NETO

LUCIANO GABARRÃO ALVES

Prof. Dr. Clovis Antonio Brighenti

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História
Representante da Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação em História

Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em História

Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1.000 – Jardim Universitário I - Foz do Iguaçu - PR -  CEP 85.870-650
Fone: +55 (45) 3529-2107 www.u  nila.edu.br   – secretaria.  ppghis  @unila.edu.br  

http://www.unila.edu.br/
mailto:secretaria.iela@unila.edu.br
mailto:secretaria.iela@unila.edu.br
mailto:secretaria.iela@unila.edu.br
http://www.unila.edu.br/


 PPGHIS
 Programa de Pós-

Graduação em
História

   MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ARTE, CULTURA E HISTÓRIA (ILAACH)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA

ANEXO I

TERMO DE MATRÍCULA CONDICIONADA

Eu,  __________________________,  portador  do  documento  (RG  ou
passaporte) __________, candidato aprovado no processo seletivo regular 2020.2 do Mestrado
em História, regido pelo Edital 22/2019, me comprometo a apresentar os documentos abaixo
listados impreterivelmente até uma semana após o início das aulas presenciais do Mestrado em
História da Universidade Federal da Integração Latino-Americana  sob pena de cancelamento
da matrícula:

-  Diploma  ou  certificado  de  conclusão  de  curso  de  graduação  (são  aceitos  documentos  em
espanhol,  português,  francês  e  inglês.  Para  os  demais  idiomas,  os  documentos  devem  ser
apresentados em tradução juramentada);

-  Histórico  escolar  do  curso  de  graduação (são  aceitos  documentos  em espanhol,  português,
francês e inglês. Para os demais idiomas, os documentos devem ser apresentados em tradução
juramentada);

- Documento de identidade com foto válido no país de residência ou passaporte;

-  Quitação  de  serviço  militar  obrigatório  (apenas  para  os  candidatos  brasileiros  do sexo
masculino);

Ciente,

Foz do Iguaçu, ___/___/2020

ASSINATURA

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em História

Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1.000 – Jardim Universitário I - Foz do Iguaçu - PR -  CEP 85.870-650
Fone: +55 (45) 3529-2107 www.u  nila.edu.br   – secretaria.  ppghis  @unila.edu.br  

http://www.unila.edu.br/
mailto:secretaria.iela@unila.edu.br
mailto:secretaria.iela@unila.edu.br
mailto:secretaria.iela@unila.edu.br
http://www.unila.edu.br/

	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

