
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL PROGRAD nº 054/2022, DE 16 DE MAIO DE 2022 

O  PRÓ-REITOR  DE  GRADUAÇÃO  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA  – UNILA,  designado  pela  Portaria  UNILA nº  24/2020/GR,  de  31  de
janeiro de 2020, com base nas atribuições delegadas pela Portaria UNILA nº 280/2020/GR, de 21
de agosto de 2020, nos termos da legislação, e

CONSIDERANDO  a  Resolução  CONSUN  nº.  029/2013,  a  qual  estabelece  as  normas  para  o
preenchimento de vagas ociosas na UNILA;

CONSIDERANDO o  Edital PROGRAD nº. 031/2022, referente à abertura Processo Seletivo de
Vagas Ociosas UNILA 2022;

RESOLVE:

Tornar público o resultado da análise de recursos, o Resultado Final da Homologação das Inscrições
e a convocação para realização de pré-cadastro online do Processo Seletivo de Vagas Ociosas 2022.

1.  Não  cabe,  em  nenhuma  hipótese,  interposição  de  recurso  em  face  do  resultado  final  da
homologação das inscrições.

2. Os candidatos inscritos nas modalidades de  Transferência Externa e de Aproveitamento de
Diploma deverão, obrigatoriamente, realizar o cadastro online, conforme convocação descrita nos
Anexos IV, V e VI do presente Edital, considerando as vagas não preenchidas pelos candidatos
inscritos em Reopção de Curso e Reingresso, de acordo com o descrito no item 4 do presente Edital.

2.1 Os candidatos inscritos nas modalidades de  Reopção de Curso e Reingresso ficam
dispensados da realização do Cadastro Online, uma vez que já são ou foram discentes da UNILA.

2.2 O cadastro  on-line  é  etapa  obrigatória  aos  candidatos  inscritos  nas  modalidades  de
Transferência Externa e de Aproveitamento de Diploma, contudo, não gera direito à ocupação
da vaga, sendo que esta se dará somente em caso de publicação de aprovação no resultado final do
processo seletivo.

2.3 As  regras  para  o  Cadastro  Online  constam no  item 5.8  do  Edital  PROGRAD Nº
031/2022.

2.4 Os candidatos convocados para cadastro on-line estão indicados com “SIM” nos Anexos
IV, V e VI do presente edital:

a) Para estes candidatos, será enviado correio eletrônico (e-mail) de convocação ao
endereço  eletrônico  (e-mail),  cadastrado  no  ato  da  inscrição  do  processo  seletivo,  constando
usuário, senha, e link para acesso ao sistema de cadastro on-line, o qual é etapa obrigatória para
efetivação da matrícula; 



b) o candidato deverá acessar o sistema, preencher o formulário eletrônico e anexar
toda a documentação exigida, conforme item 6.8.4 do Edital PROGRAD nº 031/2022;
 

c) realizado o cadastro on-line, o candidato deverá aguardar publicação de análise da
documentação, a qual será divulgada em edital próprio, na provável data de 27 de maio de 2022,
conforme cronograma disposto no anexo  I do EDITAL PROGRAD nº. 031/2022 .

3. Conforme retificação publicada no Edital PROGRAD nº 043/2022, o cadastro online ocorrerá de
17 de maio até 20 de maio de 2022.

3.1 Os candidatos inscritos nas modalidades de Transferência Externa e Aproveitamento
de Diploma, que forem convocados para o envio de documentos para eventual matrícula junto à
UNILA, na ocasião em que for publicada a lista de inscrições homologadas, deverão realizar os
procedimentos elencados nos itens abaixo.Transferência Externa e Aproveitamento de Diploma,

4. Os candidatos do Curso de Medicina, ficam convocados, conforme Anexo V, do presente Edital,
considerando  a  classificação  e  o  quantitativo  de  vagas  disponibilizadas, conforme  ordem  de
prioridade estabelecida no item 2.2 do Edital PROGRAD nº 031/2022.

I – primeiramente serão ocupadas as vagas, após resultados finais e esgotados os prazos para
recurso, pelos candidatos aprovados na modalidade reopção de curso; 

II – restando vagas, estas serão ocupadas, após resultados finais e esgotados os prazos para
recurso, pelos candidatos aprovados na modalidade reingresso; 

III – sobrando ainda vagas,  estas serão ocupadas,  após resultados finais  e  esgotados os
prazos para recurso, pelos candidatos aprovados na modalidade transferência externa; 

IV – após as ocupações indicadas acima, e em caso de vagas ociosas deste processo seletivo,
estas serão ocupadas, após resultados finais e esgotados os prazos para recurso, pelos candidatos
aprovados na modalidade aproveitamento de diploma.

5. Após a publicação do Resultado Final do Processo Seletivo de Vagas Ociosas, em data prevista
no Cronograma (Anexo II do Edital PROGRAD nº 031/2022), serão realizadas as matrículas dos
candidatos aprovados, onde será encaminhado o e-mail, com todas as informações iniciais.

6. Fazem parte do presente Edital os seguintes anexos:

I  -  Análise  do  Recurso  da  Homologação  das  Inscrições
II - Resultado Final da Homologação das Inscrições - Reopção de Curso  
III - Resultado Final da Homologação das Inscrições- Reingresso
IV -  Resultado  Final  da  Homologação  das  Inscrições-  Transferência  Externa  (exceto

Medicina)
V - Resultado Final da Homologação das Inscrições - Aproveitamento de Diploma (exceto

Medicina)
VI - Resultado Final da Homologação das Inscrições - Transferência Externa - Medicina
VII -  Resultado  Final  da  Homologação  das  Inscrições  -  Aproveitamento  de  Diploma -

Medicina

7. A  UNILA  poderá  realizar  chamadas  subsequentes,  caso  as  vagas  disponíveis   não  sejam
preenchidas pelos candidatos convocados para o cadastro online.



PROF. PABLO HENRIQUE NUNES 
Pró-Reitor de Graduação
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