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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INTEGRAÇÃO CONTEMPORÂNEA DA AMÉRICA LATINA
EDITAL ABERTURA DE VAGAS Nº 1/2020/PPGICAL/ILAESP
Foz do Iguaçu , 03 de fevereiro de 2020.

Estabelece a abertura do processo seletivo
para

aluno(a)

especial

do

mestrando

acadêmico em integração contemporânea da
América Latina para o primeiro semestre de
2020.

A Professora Doutora Renata Peixoto de Oliveira, coordenadora do Programa de Pós-graduação em
Integração Contemporânea (PPGICAL) da América Latina da Universidade Federal da Integração LatinoAmericana nomeada pela Portaria Nº 27/2020/GR, publicada no Diário Oficial da União (DOU) Nº 22 de
31 de janeiro de 2020 (s.2, p. 48), no uso de suas atribuições regimentais, torna público pelo presente Edital,
em estrita observância das normas estabelecidas pelo presente edital, no regimento interno do PPGICAL, a
Instrução Normativa PRPPG Nº 01/2019 e na legislação vigente, em especial a Lei Nº 9.394/96, o processo
de seleção de aluno(a) especial para o primeiro semestre letivo de 2020, em nível de mestrado acadêmico.

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1 Para candidatar-se a aluno(a) especial do programa de mestrado acadêmico em Integração
Contemporânea da América Latina o/a candidato(a) deverá ser diplomado(a) em curso de nível
superior, devendo este ser devidamente reconhecido no país de obtenção, ou certificado de conclusão
de curso de graduação, onde deverá constar a data da colação de grau anterior a data da matrícula.
1.2 As inscrições serão realizadas unicamente via eletrônica através do Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UNILA que pode ser acessado através do link: <http://bit.do
/fryfR>.
1.3 O/a candidato(a) poderá se inscrever somente em uma disciplina ofertada, sendo vedado ao/a
candidato(a) que se inscrever em uma disciplina migrar para outra disciplina.
1.4 A participação do(a) aluno(a) especial fica limitada até duas disciplinas optativas/eletivas no
Programa em atendimento ao disposto no Art. 30º, parágrafo 2º, do regimento interno do Programa.
1.4.1 Caso o(a) candidato(a) já tenha cursado 02 (duas) disciplinas no programa na qualidade de aluno
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especial, terá sua inscrição indeferida automaticamente.
1.5 O período para inscrição de candidaturas será exclusivamente entre os dias 03 a 16 de fevereiro de
2020.
1.6 O PPGICAL não se responsabiliza pelas inscrições via internet não recebidas por motivos de ordem
técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação,
bem como em função de outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados da inscrição para o
SIGAA da UNILA.
1.7 Para a inscrição, serão necessários os documentos descritos abaixo, que deverão ser anexados no
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) nos respectivos campos indicados no
sistema, em formato PDF com tamanho máximo de 15 Mb:
I. Cópia do diploma de graduação (frente e verso) ou certificado de conclusão de curso superior
II. Cópia integral do histórico escolar da graduação
III. Cópia do RG (frente e verso), CRNM (antigo RNE), DNI ou Passaporte
IV. Curriculum Vitae atualizado para estrangeiros(as) e Currículo Lattes para brasileiros(as)
V. Justificativa circunstanciada da escolha da disciplina pretendida - Modelo no Anexo I
1.7.1 Além da documentação acima a ser anexada no ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá
preencher o formulário de inscrição constante no Sistema Integrado de Gestão de Atividades
Acadêmicas (SIGAA) da UNILA.
1.7.2 No sistema de inscrições também deverá ser marcada a disciplina escolhida pelo(a) candidato(a).
1.8 O/a candidato(a) receberá a confirmação de sua inscrição automaticamente após o envio dos dados
no sistema SIGAA.
18.1 A confirmação de inscrição realizada não garante automaticamente a homologação da inscrição,
que será feita somente após a análise do envio da documentação solicitada.
1.9 Em caso de ausência de quaisquer um dos documentos descritos no item 1.7, o/a candidato(a) terá
sua inscrição automaticamente indeferida.

2. DAS VAGAS
2.1 Serão abertas até cinco vagas para aluno(a) especial em cada uma das disciplinas oferecidas no
primeiro semestre de 2020, totalizando 15 vagas.
2.2 As disciplinas ofertadas para ingresso de aluno(a) especial são:

INTEGRAÇÃO SUL-AMERICANA: TEORIA E PRÁTICA
Dia/horário: Quarta-feira: 18:00:00 as 22:00:00
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Docentes: Dr Fábio Borges e Dr Luciano Wexell Severo
Local: Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) - Bloco 04 / Espaço 03 / Sala 04

TEORIA GEOPOLÍTICA
Dia/horário: Quinta-feira: 14:00:00 as 18:00:00
Docente: Dr Juan Agulló Fernandes
Local: Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) - Bloco 04 / Espaço 03 / Sala 04

DESENVOLVIMENTO E BOM VIVER
Dia/horário: Quinta-feira 18:00:00 as 22:00:00
Docente: Dr Félix Pablo Friggeri
Local: Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) - Bloco 04 / Espaço 03 / Sala 04

2.3 As ementas das disciplinas poderão ser encontradas no APCN do PPGICAL em https://bit.ly
/2xzXszX

3. DA SELEÇÃO
3.1 O(s) professor(es) responsável(is) pela disciplina escolhida pelo(a) candidato(a) avaliará(ão) a
justificativa circunstanciada, o currículo, a área de formação e o histórico escolar da graduação do(a)
candidato(a), sobretudo no que se refere às competências do(a) postulante e à adequação entre a
disciplina.
3.2 A inscrição no processo seletivo, a matrícula administrativa e as classes são gratuitas.
3.3 As disciplinas que não obtiverem um número mínimo de 3 (três) alunos(as) regulares
matriculados(as) serão automaticamente canceladas sem direito do(a) candidato(a) a aluno(a) especial
se candidatar em outra disciplina.

4. DO RECURSO
4.1 Caberá recurso, devidamente fundamentado, exclusivamente em casos de vício de forma ou
questões procedimentais.
4.2 O recurso deverá ser encaminhado em formulário próprio (anexo II) para

e-mail

<selecao.ical@unila.edu.br>, respeitado o prazo recursal específico das etapas da presente seleção.
4.3 Os recursos pertinentes serão avaliados pela coordenação, dentro dos prazos deste edital.
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5. DO RESULTADO PRELIMINAR, RESULTADO FINAL E MATRÍCULA
5.1 O resultado preliminar será divulgado no dia 27 de fevereiro e o resultado final, bem como a
convocação para matrícula, até o dia 03 de março de 2020.
5.2 A decisão do(s) docente (s) responsável(is) pela disciplina é soberana e irrecorrível.
5.3 A convocação para matrícula dos(as) candidatos(as) selecionados(as) será divulgada até o dia 03 de
março de 2020, onde constará o dia e horário para comparecimento presencial a Secretaria Acadêmica
do Programa sito a Av. Tancredo Neves, 6731 CEP. 85867-900/ Foz do Iguaçu - PR, Fundação Parque
Tecnológico Itaipu - PTI, bloco 04, espaço 03, sala 05.
5.3.1 Ao/a candidato(a) selecionado(a) será providenciado crachá para acesso ao Parque Tecnológico
de Itaipu cujo qual deverá ser retirado na Central de Credenciamento de Itaipu Binacional, lado
brasileiro, entre 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00.
5.4 O/a candidato(a) selecionado(a) deverá efetivar sua matrícula pessoalmente ou por terceiros, desde
que munido(a) de procuração para este fim devidamente registrada em cartório, e apresentar cópias e
originais dos documentos de identificação com fotografia, diploma de graduação e histórico escolar.
5.4.1 Nos termos da Lei, é vedado realização de matrícula de selecionado(a) por servidor(a) público
federal, na qualidade de procurador(a).
5.5 O/a candidato(a) selecionado(a) que não comparecer à matrícula ou que apresentar documentação
incompleta perderá a vaga, por desistência.
5.5.1 O PPGICAL reserva-se o direito de convocar outro(a) candidato(a) para a vaga aberta pela
desistência.

6. DO CRONOGRAMA
Inscrições

03 a 16 de fevereiro de 2020

Homologação das inscrições

Até 18 de fevereiro de 2020

Recurso administrativo

Até dia 20 de fevereiro de 2020

Resultado do recurso (caso haja)

21 de fevereiro de 2020

Seleção pelos docentes

21 a 26 de fevereiro de 2020

Resultado preliminar

27 de fevereiro de 2020

Recurso administrativo

28 de fevereiro até dia 01 de março de 2020

Resultado dos recursos (caso haja), resultado Até dia 03 de março de 2020
final da seleção e convocação para matrículas
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Início das classes

Segunda semana de março de 2020

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 A inscrição no processo de seleção implica a aceitação plena de todos os termos, regras e normas
descritas no presente Edital, em legislação federal e regulamentações internas da UNILA que
disciplinam o procedimento em questão.
7.2 O/a aluno(a) especial poderá submeter-se a processo seletivo específico, caso decida ingressar
posteriormente como aluno(a) regular do PPGICAL.
7.4 O/a aluno(a) especial não recebe título de mestre, bem como não tem direito a percepção de auxílio
financeiro da instituição ou de qualquer outro financiador.
7.5 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do PPGICAL.

(Assinado digitalmente em 03/02/2020 18:13 )

RENATA PEIXOTO DE OLIVEIRA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
Matrícula: 2493390

N do Protocolo: 23422.001261/2020-33

Para veriﬁcar a auten�cidade deste documento entre em h�ps://sig.unila.edu.br/public/documentos informando seu
número: 1, ano: 2020, �po: EDITAL ABERTURA DE VAGAS, data de emissão: 03/02/2020 e o código de veriﬁcação:
921b30611f

5 de 5

03/02/2020 19:33

