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 EDITAL Nº 04/2021/PPGPPD 
SEGUNDA CHAMADA COMPLEMENTAR DE ALUNO REGULAR PARA INGRESSO 

NO MESTRADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO - TURMA 2021 
 

O coordenador do Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento da Universidade Federal 

da Integração Latino-Americana (UNILA), nomeado pela Portaria UNILA nº 31/2020, publicada 

no Diário Oficial da União nº 22, de 31 de janeiro de 2020, no uso de suas atribuições, torna 

público, pelo presente Edital, a segunda chamada complementar para ingresso como aluno 

regular do Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento, turma 2021. 

 

1. Convocação para matrícula 
1. Conforme a classificação dos candidatos publicada no Edital 33/2020/PPGPPD, convoca-

se para a matrícula como aluno regular: 

Candidato(a) Convovado(a) da Lista de Espera Motivo da Convocação 

MARIELA ALEXANDRA PEÑA AYMARA Desistência da candidata Tatiana Marli de Azevedo. 

 

2. Instruções para matrícula: 
i) Matrícula e início das aulas: A matrícula dos(as) aprovados(as) e convocados(as), em face 

da pandemia, será realizada de 03/03/2021 até 05/03/2021, exclusivamente por e-mail. 

O início das atividades letivas está previsto para 22/03/2021.  

 

ii) Para efetivação da matrícula no Curso de Mestrado em Política Pública e Desenvolvimento, 

os(as) candidatos(as) aprovados(as) e convocados(as) deverão enviar os documentos 

abaixo relacionados, via e-mail para secretaria.ppgppd@unila.edu.br com cópia para 

mestrado.ppgppd@unila.edu.br , em formato PDF. 

 

 

iii) Documentos necessários para a matrícula: 

1. Uma (01) cópia do Diploma de Graduação (ou certificado de conclusão de curso válido – 

emitido no prazo máximo de 12 meses).  

Observação: não serão aceitas ata de defesa de TCC e declaração de provável formando como 

comprovante de graduação, deverá ser enviado o diploma ou certificado de conclusão de curso 

constando a data em que foi realizada a colação de grau; 

2. Uma (01) cópia do Histórico Escolar da Graduação; 

3. Uma (01) cópia do CPF (para brasileiros. Posteriormente, os estrangeiros que forem receber 

bolsa de estudo, deverão apresentar o CPF também); 

4. Uma (01) cópia do RG, RNE, DNI ou Passaporte com visto válido; 

5. Uma (01) cópia do Título de Eleitor (somente para brasileiros); 

6. Um (1) comprovante atualizado de quitação eleitoral (www.tse.gov.br, somente para 

brasileiros); 

7. Uma (01) cópia do Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (somente para 

brasileiros do sexo masculino); 

mailto:secretaria.ppgppd@unila.edu.br
mailto:mestrado.ppgppd@unila.edu.br


 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO 

 

8. Curriculum Vitae Atualizado (obrigatoriamente no formato Lattes: http://lattes.cnpq.br para 

brasileiros); 

9. Uma (01) foto 3X4 colorida e recente; 

 

iv) O não envio da documentação nas datas estipuladas para matrícula ou o envio de 

documentação incompleta, acarretarão em perda da vaga. Após o reestabelecimento dos 

procedimentos presenciais do curso, a documentação enviada por e-mail deverá ser 

apresentada em formato original e ou cópias autenticadas para conferência da secretaria. 

 

v) Os horários das aulas e o planejamento das atividades letivas de 2021 estão 

disponibilizados na aba “Calendário” do website do mestrado. 

 

 

Foz do Iguaçu, 03 de março de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Gilson Batista de Oliveira 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento 

Portaria UNILA nº 31/2020, publicada no Diário Oficial da União nº 22, de 31 de janeiro de 2020 
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