
 
 

 

MESTRADO INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS LATINO-AMERICANOS 

ORIENTAÇÃO PARA A MATRÍCULA A DISTÂNCIA DOS(AS) NOVOS(AS) DISCENTES 

– TURMA 2021 

Para efetivação da matrícula no Curso de Mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos, 

os(as) candidatos(as) aprovados(as) e selecionados(as) em primeira chamada deverão enviar os documentos 

abaixo relacionados entre os dias 27 de janeiro de 2021 a 29 de janeiro de 2021, via e-mail para 

secretaria.ppgiela@unila.edu.br em formato PDF. 

 

Documentos obrigatórios para a matrícula: 

 

1. (01) (UMA) Cópia do Diploma de Graduação (ou certificado de conclusão de curso); Observação: não será aceita 

ata de defesa de TCC 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. (01) (UMA) Cópia do Histórico Escolar da Graduação integralizado; 

3. (01) (UMA) Cópia do CPF (para brasileiros. Posteriormente, os estrangeiros que forem receber bolsa de estudo, 

deverão apresentar o CPF também); 

4. (01) (UMA) Cópia do RG, CRNM, DNI ou Passaporte; 

5. (01) (UMA) Foto 3X4 colorida e recente; 

6. (01) (UMA) Cópia do título de eleitor e comprovante atualizado de quitação eleitoral (obrigatório somente para 

aprovados(as) brasileiros(as)) que pode ser obtida gratuitamente através do site a partir de 09 de dezembro de 2020: 

https://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 

7. (01) (UMA) Cópia da quitação de serviço militar obrigatório (obrigatório somente para os aprovados brasileiros do sexo 

masculino); 

 

IMPORTANTE: O não envio da documentação nas datas estipuladas para matrícula ou a entrega de 

documentação incompleta, acarretarão em perda da vaga. Após a instituição dos procedimentos presenciais do 

curso, a documentação que será entregue por e-mail deverá ser apresentada em formato original e cópias para 

conferência da secretaria. 
 

 

 

 
Secretaria PPGIELA 

secretaria.ppgiela@unila.edu.br 

+55 (45) 3522-9890 
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