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EDITAL Nº 11/2021/PPGIELA 

ATO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 

PROCESSO SELETIVO PARA ALUNOS(AS) REGULARES 2022 

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 nº 01 referente ao 

edital nº 03/2021/PPGIELA que dispõe acerca do processo seletivo de alunos(as) regulares 2022 

para o curso de Mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (PPGIELA) da 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) nos itens a seguir descritos, 

mantendo inalterados os demais itens do referido edital retificado. 

 

Onde se lê: 

 

10.   DO CRONOGRAMA 

 

Publicação do edital 12 de julho de 2021 

Período para encaminhamento da solicitação 

da carta de aceite pelos(as) candidatos(as) 

aos(as) docentes 

19 de julho de 2021 a 31 de agosto de 2021 (até as 

23h59, horário de Brasília) 

Período para encaminhamento das cartas de 

aceite pelos(as) docentes aos(às) 

candidatos(as) 

05 de setembro de 2021 a 12 de setembro de 2021 

(até as 23h59, horário de Brasília) 

Período de inscrições via SIGAA 13 de setembro de 2021 a 08 de outubro de 2021 

(até as 23h59, horário de Brasília) 

Homologação provisória das inscrições 14 de outubro de 2021 

Interposição de recurso frente a homologação 

das inscrições 

15 de outubro a 17 de outubro de 2021 (até as 

23h59, horário de Brasília) 

Resultado da avaliação de recursos 19 de outubro de 2021 

Homologação definitiva das inscrições 19 de outubro de 2021 

Primeira fase: análise do projeto de pesquisa 19 de outubro de 2021 a 03 de novembro de 2021 

Divulgação do resultado preliminar da primeira 

fase 

05 de novembro de 2021 
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Interposição de recurso frente ao resultado 

preliminar da primeira fase 

06 de novembro de 2021 a 09 de novembro de 

2021 (até as 23h59, horário de Brasília) 

Resultado da avaliação de recursos 11 de novembro de 2021 

Homologação e divulgação do resultado da 

primeira fase 

11 de novembro de 2021 

Publicação do calendário de entrevistas 18 de novembro de 2021 

Segunda fase: entrevista a distância via 

videoconferência/webconferência com os(as) 

candidato(as). 

22 de novembro a 06 de dezembro de         2021 

(Exceto sábados e domingos) 

Divulgação do resultado final preliminar 08 de dezembro de 2021 

Interposição de recurso frente ao resultado final 

preliminar do processo seletivo 

09 de dezembro de 2021 a 12 de dezembro de  

2021 (até as 23h59, horário de Brasília) 

Resultado da avaliação de recursos 15 de dezembro de 2021 

Homologação e divulgação do resultado  final 15 de dezembro de 2021 

Envio das cartas de aceite para os(as) 

estrangeiros(as) aprovados(as) 

17 de dezembro de 2021 

Matrícula A ser divulgado no edital de homologação e 

resultado final do processo de seleção. Previsto 

para fevereiro/2022 

Início das aulas Conforme calendário acadêmico institucional. 

Previsto para março/2022 

Vigência do presente edital 12 de julho de 2021 a 31 de março de 2022 

 
Leia-se: 

 

10.  DO CRONOGRAMA 

 

Publicação do edital 12 de julho de 2021 

Período para encaminhamento da solicitação 

da carta de aceite pelos (as)  candidatos(as) 

aos(as) docentes 

19 de julho de 2021 a 22 de outubro de 2021 (até 

as 23h59, horário de Brasília) 

Período para encaminhamento das cartas de 

aceite pelos(as) docentes aos(às) 

candidatos(as) 

05 de setembro de 2021 a 27 de outubro de 2021 

(até as 23h59, horário de Brasília) 
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Período de inscrições via SIGAA 13 de setembro de 2021 a 29 de outubro de 2021 

(até as 23h59, horário de Brasília) 

Homologação provisória das inscrições 1º de novembro de 2021 

Interposição de recurso frente a  homologação 

das inscrições 

02 de novembro a 04 de novembro de 2021 (até as 

23h59, horário de Brasília) 

Resultado da avaliação de recursos 05 de novembro de 2021 

Homologação definitiva das inscrições 05 de novembro de 2021 

Primeira fase: análise do projeto de  pesquisa 08 de novembro de 2021 a 16 de novembro de 

2021 

Divulgação do resultado preliminar da               primeira 

fase 

18 de novembro de 2021 

Interposição de recurso frente ao resultado 

preliminar da primeira fase 

19 de novembro de 2021 a 22 de novembro de 

2021 (até as 23h59, horário de Brasília) 

Resultado da avaliação de recursos 23 de novembro de 2021 

Homologação e divulgação do resultado final 

da  primeira fase 

23 de novembro de 2021 

Publicação do calendário de entrevistas 24 de novembro de 2021 

Segunda fase: entrevista a distância via 

videoconferência/webconferência com            os(as) 

candidato(as). 

26 de novembro a 06 de dezembro de         2021 

(Exceto sábados e domingos) 

Divulgação do resultado final preliminar 08 de dezembro de 2021 

Interposição de recurso frente ao resultado                     

final preliminar do processo seletivo 

09 de dezembro de 2021 a 12 de dezembro de  

2021 (até as 23h59, horário de Brasília) 

Resultado da avaliação de recursos 15 de dezembro de 2021 

Homologação e divulgação do resultado  final 15 de dezembro de 2021 

Envio das cartas de aceite para os(as) 

estrangeiros(as) aprovados(as) 

17 de dezembro de 2021 

Matrícula A ser divulgado no edital de homologação e 

resultado final do processo de seleção. Previsto 

para fevereiro/2022 

Início das aulas Conforme calendário acadêmico institucional. 

Previsto para março/2022 

Vigência do presente edital 12 de julho de 2021 a 31 de março de 2022 

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


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 08/10/2021

EDITAL Nº Edital11-2021/2021 - null Serviço Público Federal 
(Nº do Documento: 12) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 08/10/2021 16:08 )
DIANA ARAUJO PEREIRA

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

PPGIELA (10.01.06.01.04.06)

Matrícula: 1619312
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