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EDITAL 16/2020 – PPGIELA 

ATO DE RETIFICAÇÃO N.º 02 DO EDITAL 12/2020 - PPGIELA 

PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS(AS) REGULARES 2021 

MESTRADO 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 ato de retificação n.º 02 do edital 12/2020 – 

PPGIELA nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do referido edital. 

ONDE SE LÊ: 

 

10.  DO CRONOGRAMA 

 

Publicação do edital 1 de setembro de 2020 

Período para encaminhamento da 

solicitação da carta de aceite pelos(as) 

candidatos(as) aos(as) docentes 

1 de setembro de 2020 a 30 de setembro de 

2020 (até as 23h59, horário de Brasília) 

Período de inscrições via SIGAA 1 de setembro de 2020 a 08 de outubro de 2020 

(até as 23h59, horário de Brasília) 

Homologação provisória das inscrições 14 de outubro de 2020 

Interposição de recurso frente a 

homologação das inscrições 

15 de outubro a 16 de outubro de 2020 (até as 

23h59, horário de Brasília) 

Resultado da avaliação de recursos 20 de outubro de 2020 

Homologação definitiva das inscrições 20 de outubro de 2020 

Primeira fase: análise do projeto de 

pesquisa 

21 de outubro de 2020 a 28 de outubro de 2020 

Divulgação do resultado preliminar da 

primeira fase 

30 de outubro de 2020 

Interposição de recurso frente ao resultado 

preliminar da primeira fase 

31 de outubro de 2020 a 02 de novembro de 

2020 (até as 23h59, horário de Brasília) 

Resultado da avaliação de recursos 05 de novembro de 2020 

Homologação e divulgação do resultado da 

primeira fase 

05 de novembro de 2020 

Publicação do calendário de entrevistas 10 de novembro de 2020 

Segunda fase: entrevista a distância via 

videoconferência/webconferência com 

os(as) candidato(as). 

  

13 de novembro de 2020 a 19 de novembro de 

2020 

Divulgação do resultado final preliminar 25 de novembro de 2020 
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Interposição de recurso frente ao resultado 

final preliminar do processo seletivo 

26 de novembro de 2020 a 27 de novembro de 

2020 (até as 23h59, horário de Brasília) 

Resultado da avaliação de recursos 03 de dezembro de 2020 

Homologação e divulgação do resultado 

final 

03 de dezembro de 2020 

Envio das cartas de aceite para os(as) 

estrangeiros(as) aprovados(as) 

Até 10 de dezembro de 2020 

Matrícula A ser divulgado no edital de homologação e 

resultado final do processo de seleção. Previsto 

para fevereiro/2021 

Início das aulas Conforme calendário acadêmico institucional. 

Previsto para março/2021 

Vigência do presente edital 26 de agosto de 2020 a 31 de março de 2021 

 

LEIA-SE: 

10.  DO CRONOGRAMA 

 

Publicação do edital 1 de setembro de 2020 

Período para encaminhamento da 

solicitação da carta de aceite pelos(as) 

candidatos(as) aos(as) docentes 

1 de setembro de 2020 a 30 de setembro de 

2020 (até as 23h59, horário de Brasília) 

Período de inscrições via SIGAA 1 de setembro de 2020 a 12 de outubro de 2020 

(até as 23h59, horário de Brasília) 

Homologação provisória das inscrições 14 de outubro de 2020 

Interposição de recurso frente a 

homologação das inscrições 

15 de outubro a 16 de outubro de 2020 (até as 

23h59, horário de Brasília) 

Resultado da avaliação de recursos 20 de outubro de 2020 

Homologação definitiva das inscrições 20 de outubro de 2020 

Primeira fase: análise do projeto de 

pesquisa 

21 de outubro de 2020 a 28 de outubro de 2020 

Divulgação do resultado preliminar da 

primeira fase 

30 de outubro de 2020 

Interposição de recurso frente ao resultado 

preliminar da primeira fase 

31 de outubro de 2020 a 02 de novembro de 

2020 (até as 23h59, horário de Brasília) 

Resultado da avaliação de recursos 05 de novembro de 2020 

Homologação e divulgação do resultado da 

primeira fase 

05 de novembro de 2020 

Publicação do calendário de entrevistas 10 de novembro de 2020 

Segunda fase: entrevista a distância via 

videoconferência/webconferência com 

os(as) candidato(as). 

13 de novembro de 2020 a 19 de novembro de 

2020 

http://www.unila.edu.br/
mailto:secretaria.ppgiela@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 (ILAACH) 

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino Americanos (PPGIELA) 

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 

 

 

  

Divulgação do resultado final preliminar 25 de novembro de 2020 

Interposição de recurso frente ao resultado 

final preliminar do processo seletivo 

26 de novembro de 2020 a 27 de novembro de 

2020 (até as 23h59, horário de Brasília) 

Resultado da avaliação de recursos 03 de dezembro de 2020 

Homologação e divulgação do resultado 

final 

03 de dezembro de 2020 

Envio das cartas de aceite para os(as) 

estrangeiros(as) aprovados(as) 

Até 10 de dezembro de 2020 

Matrícula A ser divulgado no edital de homologação e 

resultado final do processo de seleção. Previsto 

para fevereiro/2021 

Início das aulas Conforme calendário acadêmico institucional. 

Previsto para março/2021 

Vigência do presente edital 26 de agosto de 2020 a 31 de março de 2021 
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