
18/12/2020 https://sig.unila.edu.br/public/jsp/documentos/documento_visualizacao.jsf?idDoc=497372

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/documentos/documento_visualizacao.jsf?idDoc=497372 1/2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INTEGRAÇÃO CONTEMPORÂNEA DA AMÉRICA LATINA

DECISÃO Nº 4/2020/PPGICAL/ILAESP 

Foz do Iguaçu, 18 de dezembro de 2020.

 

 

Súmula: HOMOLOGAÇÃO. COLEGIADO. RESULTADO FINAL.

IMPREVISÃO DE CALENDÁRIO ACADÊMICO PARA 2021.

PÓS-GRADUAÇÃO. MUDANÇA. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO.

 

 

 

 

A  Profª Drª TEREZA MARIA SPYER DULCI, coordenadora adjunta, no exercício da
coordenação, do Programa de Pós-graduação em Integração Contemporânea  da América
Latina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, nomeada  pela Portaria  Nº
28/2020/GR, de 30 de janeiro de 2020, no uso de suas atribuições em estrita observação ás
normas regimentais, especialmente o Art. 8º, 11º (inciso XV) e 12º (parágrafo único) da
Resolução CONSUN Nº 13 de 17 de maio de 2017, CONSIDERADA A URGÊNCIA DA
DECISÃO E O MOMENTO DE PANDEMIA,

 

CONSIDERANDO,

 

I. O Edital PPGICAL Nº 12 de 09 de setembro de 2020 - Abertura do processo seletivo e
regras editalícias da seleção;

 

II. O Edital PPGICAL Nº 13 de 15 de outubro de 2020, em seu art. 1º, - trata da modificação
do cronograma da seleção;

 

III. Que o resultado final da seleção já foi publicizado pelo Edital PPGICAL Nº 29 de 16 de
dezembro de 2020, e que esta decisão não compromete o direito líquido adquirido na
classificação final da seleção para a 8ª turma;
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IV. Que, grande quantidade de docentes permanentes do programa manifestaram que já
encontram-se em férias, devido ao regresso do segundo semestre de 2020 em fevereiro de
2021, comprometendo a convocação de nova reunião extraordinária em 2020;

 

V. Que o Conselho Superior (CONSUN) da Universidade Federal da Integração Latino-
Americana (UNILA) não apreciou e decidiu sobre o início do primeiro semestre letivo
pertinente ao ano de 2021 (onde ocorrerá o início das atividades letivas para a 8ª turma).

 

VI. Que, dada a ausência do calendário acadêmico da pós-graduação para o primeiro semestre
de 2021, por hora, também restou prejudicado o planejamento e a organização interna para
provimentos de convocação e agendamentos de matrículas no Programa em 2021.

 

 

DECIDE,
 

Art. 1º - RETIFICAR a última parte do art. 1º do Edital PPGICAL Nº 13/2020 que trata da ?
Homologação do Resultado final e Publicação de Edital de convocação para matrícula - Até
18 de dezembro de 2020?, que deverá ser pelo Colegiado no uso de suas competências, para a
primeira reunião do ano de 2021.

 

Art. 2º - Que a ordem seja remetida para Secretaria Acadêmica do PPGICAL para que
provenha o cumprimento da ordem, com a retificação de que trata o Art. 1º dessa decisão.

 

Art. 3º - Que a secretaria acadêmica do Programa notifique os docentes da Comissão de
Seleção para a 8ª turma para que decidam sobre o remanejamento, ou não, de 1 (uma) vaga
ociosa da linha de pesquisa em Geopolítica para outra, considerando as normativas da CAPES
sobre o equilíbrio entre orientandos(as) por orientadores(as).

(Assinado eletronicamente em 18/12/2020 13:21 ) 
TEREZA MARIA SPYER DULCI 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 2885320 

Nº do Protocolo: 23422.015837/2020-10
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