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EDITAL PPGICAL Nº 20/2022

Súmula: SELEÇÃO PÚBLICA. INGRESSO. MESTRADO
ACADÊMICO. PPGICAL. 10ª TURMA. INGRESSO 2023.
RETIFICAÇÃO. CRONOGRAMA.

O Prof. Dr. FÉLIX PABLO FRIGGERI, coordenador do Programa de Pós-graduação em Integração Contempo-

rânea da América Latina (PPGICAL), vinculado ao Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Políti-

ca da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, nomeado pela Portaria UNILA Nº 433/2021, publi-

cada no Diário Oficial da União (DOU) Edição Nº 215 de 17 de novembro de 2021 (s.2, p. 21), no uso de suas

competências regimentais e conferidas pela Portaria Nº 01/2021/ILAESP, torna público a retificação no crono-

grama do processo seletivo para aluna(o) regular para ingresso na 10ª turma do mestrado acadêmico em In-

tegração Contemporânea da América Latina, para início no primeiro semestre letivo de 2023.

Art. 1º. Altera-se o art. 22º, que trata do cronograma de execução da seleção, passando a vigorar:

ETAPA PERÍODO

Período de Inscrições pelo SIGAA. Até 15 de novembro de 2022.

Homologação das inscrições deferidas e 
indeferidas. Até 17 de novembro de 2022.

Interposição de Recursos. De 18 a 20 de novembro de 2022.
Resultado da avaliação de recursos para as 
inscrições. 21 de novembro de 2022.

Fase 1 Avaliativa – Projeto de Pesquisa. De 21 a 24 de novembro de 2022.

Divulgação do Resultado da primeira fase. 25 novembro de 2022.
Interposição de Recursos. De 26 a 28 de novembro de 2022.
Resultado da avaliação de recursos. 29 de novembro de 2022.
Publicação do calendário de entrevistas. 29 de novembro de 2022.

Fase 2 Avaliativa – Entrevistas. Entre 05 a 08 de dezembro de 2022.

Divulgação do Resultado preliminar. 09 de dezembro de 2022.



Interposição de Recursos. De 10 a 12 de dezembro de 2022.
Resultado da avaliação de recursos. Até 14 de dezembro de 2022.
Publicação do resultado geral da seleção. Até 14 de dezembro de 2022.

Banca de verificação de autodeclarações Étnico-
Raciais (apenas para postulações nas vagas de ações 
afirmativas).

A depender da instituição da banca de verificação em
consonância com os prazos previstos pela Pró-reitoria
de  Pesquisa  e  Pós-graduação  (PRPPG),  através  de
Edital próprio.

Divulgação do resultado pela banca de validação 
de acesso nas vagas de ação afirmativa. Com base em Edital próprio da banca de verificação.

Interposição de Recursos. Com base em Edital próprio da banca de verificação.
Resultado da avaliação de recursos. Com base em Edital próprio da banca de verificação.
Homologação do resultado final da seleção. Até fevereiro de 2023.
Publicação do edital de convocação para 
matrículas. Até fevereiro de 2023.

Art.  2º.  Objetivando oportunizar concorrência isonômica,  permite-se  exclusivamente a substituição do
projeto de pesquisa para postulantes inscritos(as) até a data de 15 de outubro de 2022.

Parágrafo  primeiro.  Poderá  ser  encaminhada  a  solicitação  de  mudança  de  projeto  de  pesquisa  já
encaminhado  pelo  SIGAA  no  ato  da  inscrição,  encaminhando  o  novo  projeto  para  o  e-mail:
<selecao.ical@unila.edu.br>.

Parágrafo segundo. Não será permitida a substituição ou envio de outro documento para além do previsto
neste artigo.

Art. 3º. Aplicando-se o novo cronograma da seleção no Edital PPGICAL Nº 18/2022, nos artigos que a ele
se refere, os demais permanecem inalterados.
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