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EDITAL 15/2020 – PPGIELA 

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE PESQUISA COM ÊNFASE EM TECNOLOGIA 

SOCIAL ORIUNDA DE DISSERTAÇÃO DEFENDIDA NO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS LATINO-AMERICANOS  
 
A coordenadora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos 

(PPGIELA) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), designada pela 

Portaria nº 817/2019/GR, publicada no boletim de serviço nº 504 de 13 de dezembro de 2019, no uso 

de suas atribuições, torna público, pelo presente edital, o processo seletivo para publicação de 

pesquisa oriunda de dissertação, em formato de livro, para egressos/as vinculados/as ao 

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos. 

 
1. DO OBJETIVO 
 
1.1 Publicar resultados de pesquisa de egressos e egressas, em formato de livro impresso e/ou 

eletrônico, cujo resultado esteja vinculado à dissertação defendida no Mestrado Interdisciplinar em 

Estudos Latino-Americanos  
1.2 Promover a visibilidade de pesquisas desenvolvidas no âmbito da tecnologia social, 

com ênfase na replicabilidade dos resultados. 

1.3 Promover a aproximação entre pesquisa acadêmica e movimentos sociais e/ou 

coletivos de diversas naturezas, atuantes em âmbitos socioculturais nacionais ou 

internacionais.  

 

Parágrafo único: Para efeitos deste edital, considera-se tecnologia social o “conjunto de 

técnicas, metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a 

população e apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão social e melhoria 

das condições de vida” (ITS BRASIL. Caderno de Debate – Tecnologia Social no Brasil. São 

Paulo: ITS. 2004: 26) 

 
2. DOS REQUISITOS PARA PUBLICAÇÃO 

 
2.1       Ser e g r e s s o  o u  e g r e s s a  d o Mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos. 

 

3. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 
a) Carta dirigida à Coordenação do Programa, explicitando a relação entre sua pesquisa e o 

conceito de tecnologia social. 

b) Arquivo em PDF e editável contendo a adaptação da dissertação à linguagem condizente com a 

divulgação dos processos e dos resultados da pesquisa. Os materiais para publicação poderão 

ser elaborados como:  

- cartilha / caderno 

- folheto 

- material didático e/ou comunicativo 

- outros formatos 
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4.  DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1  As inscrições serão realizadas pelo sistema Inscreva ( https://inscreva.unila.edu.br) de acordo 

com as datas constantes no cronograma deste edital. 
 
4.2  Não serão aceitas inscrições por quaisquer outros meios que não seja via sistema inscreva. 

 
4.3  O PPGIELA não se responsabiliza pelas inscrições via internet não recebidas por motivos 

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

de comunicação, bem como em função de outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados 

da inscrição para o sistema Inscreva da UNILA. 
 
5. DA SELEÇÃO E DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS 
 
5.1 Os recursos financeiros disponíveis serão utilizados exclusivamente para publicação de 

material que atenda aos objetivos deste edital. 
 
5.2 A homologação da inscrição somente ocorrerá nos casos em que a mesma atender 

integralmente ao solicitado no edital. 
 
5.3 O recurso está sujeito às normas estabelecidas pelas normativas que regulamentam o uso de 

recursos recebidos através do Programa de Apoio à Pós-graduação (PROAP) da PRPPG-UNILA. 
 
5.4 O recurso total disponível é de R$ 3.395,16 (três mil trezentos e noventa e cinco reais e 

dezesseis reais). 

 

5.5 Os livros serão publicados em formato digital e/ou físico, a depender da quantidade de 

inscrições recebidas por este edital. 

 

 
6. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 
6.1  O(A) candidato(a) poderá interpor recurso após a divulgação do resultado preliminar. No caso 

de interposição de recurso, o(a) candidato(a) deverá encaminhar a interpelação por escrito, em 

formulário próprio disponibilizado no ANEXO I deste edital, e enviá-lo por e-mail 

(SECRETARIA.PPGIELA@UNILA.EDU.BR ) nos prazos regulamentados no cronograma do edital. 
 
7.  DO CRONOGRAMA 
 

Publicação do edital 01 de outubro de 2020 

Período para inscrição 01 de outubro de 2020 a 25 de outubro de 2020 

(até 23h59, horário de Brasília) 

Homologação das inscrições 26 de outubro de 2020 

Resultado preliminar 28 de outubro de 2020 

Período para recursos administrativos 29 de outubro de 2020 e 31 de outubro de 2020 

(até 23h59, horário de Brasília) 

https://inscreva.unila.edu.br/


 
 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 
INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ARTE, CULTURA E HISTÓRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS LATINO-AMERICANOS 

Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História 
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino Americanos (PPG IELA)  

Avenida Tancredo Neves, 6731 - Vila C, Parque Tecnológico Itaipu - Foz do Iguaçu - PR - CEP 85.867-900 
Fone: +55 (45) 3576-7359 - www.unila.edu.br – secretaria.ppgiela@unila.edu.br 

 
 

Resultado final 03 de novembro de 2020 

 
 
9.  DOS CASOS OMISSOS  
 
9.1  Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do PPGIELA.  
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ANEXO I 

FORMULÁRIO PARA RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Eu,______________________________________________________________________, 

participante do edital para publicação de pesquisa oriunda de dissertação, em formato de 

livro, para egressos/as vinculados/as ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos 

Latino-Americanos, portador(a) do RG/RNE/DNI/Passaporte nº ________________ solicito que 

seja avaliado o seguinte recurso: 

 
Motivo do recurso (transcreva o item do Edital que você considera que foi descumprido) 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Justificativa fundamentada (explique as razões pelas quais você acha que o item foi 

descumprido) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Solicitação (com base na justificativa acima, apresente o que você solicita que seja 

reconsiderado) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
data, local e assinatura do(a) candidato(a) 

 
Observação: caso sinta necessidade, o(a) candidato(a) pode dissertar além do número de linhas 

previstas neste formulário, bem como anexar demais documentos que julgar pertinentes. 
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