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Foz Do Iguaçu-PR, 22 de novembro de 2022.

RESULTADO DE RECURSO FRENTE AO RESULTADO PRELIMINAR

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, torna público, pelo presente

edital, o resultado de recursos frente ao resultado preliminar da

homologação das inscrições para para o Curso de Especialização

Especialização em Ensino de História e América Latina, referente ao Edital

PRPPG nº 157/2022 retificado pelo Edital PRPPG nº 159/2022.

 

1. DO RESULTADO DE RECURSOS

Candidato/a Resultado

Osvaldo Velez

Ibanez

INDEFERIDO.

 

Motivo: candidato não anexou em um único arquivo

pdf todos os documentos exigidos pelo Edital PRPPG

nº 129/2022:

 

"6.7 Através do link específico, informado no item 6.1,
durante o preenchimento do
formulário de inscrição, o candidato deverá anexar um
arquivo único em formato PDF, contendo os seguintes
documentos:

a) Cédula de identidade, ou passaporte, ou Registro Nacional
de Estrangeiros - RNE;

b) Cadastro de Pessoas Físicas - CPF (exclusivo para
brasileiros(as));

c) Diploma ou Declaração de conclusão de curso superior;

d) Histórico escolar da graduação;

e) Curriculum Vitae, com documentos comprobatórios das
produções e certificados, conforme Anexo II;

f) Carta de apresentação, redigida em idioma português ou
espanhol, com até 3 páginas, que inclua:



I - descrição da trajetória profissional e acadêmica do(a)
candidato(a);

II - justificativa do interesse no curso de especialização,
apresentando as expectativas quanto ao curso e as
contribuições para a sua formação e atuação
profissional.

h) Se for o caso, Registro Administrativo de Nascimento
Indígena (RANI) ou Declaração de Etnia, anexada ao
Formulário de Autodeclaração (Anexo III)".

 

 

 

 

(Assinado digitalmente em 22/11/2022 11:06 ) 

DANUBIA FRASSON FURTADO 

PRO-REITOR(A) - TITULAR 

PRPPG (10.01.05.19) 

Matrícula: 2886345 
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