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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM ENERGIA &
SUSTENTABILIDADE

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia &
Sustentabilidade (PPGIES) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(UNILA), nomeada pela Portaria nº 288/2021/GR/UNILA, publicada no Boletim de Serviço
nº 62, de 28 de julho de 2021, torna público, pelo presente Edital, o Processo Seletivo
para candidatos(as) cursarem disciplinas isoladas no primeiro semestre do ano letivo de
2022.

1. CATEGORIAS

1.1 Serão três categorias distintas de candidatos(as)  que podem cursar disciplina isolada:
a) Discente de PPG (Programa de Pós-Graduação) da UNILA;
b) Discente de PPG externo à UNILA;
c) Graduado que não está em nenhum PPG e estudante de graduação no último
ano/semestre do curso.

1.2 Candidato graduado e não ligado a nenhum programa de pós-graduação (stricto
sensu), ou discente de graduação cursando o último ano/semestre letivo, pode concorrer
a uma vaga em disciplina isolada. Ressalta-se que:

a) somente podem ser cursados 4 créditos em disciplinas isoladas no PPGIES.
Caso o candidato já tenha cursado 4 créditos, sua solicitação será indeferida;
b) a escolha das disciplinas deve ser preenchida mediante ordem de preferência;
c) a participação em projetos de pesquisa e/ou extensão no PPGIES, ou nos
Grupos de Pesquisa/Estudo afins, se configura como um dos critérios de
priorização para fins desta seleção;
d) graduados terão prioridade sobre os graduandos;

2. COMPONENTES CURRICULARES OFERTADOS:

Disciplina* Docentes
responsá

veis

E-mail para
inscrição

Início Horário Datas das
aulas

Núme
ro de
vagas

Prospecção
Tecnológica
em P&D+I

L1 & L2

Kátya
Regina

de Freitas
e Janine

janine.padilha
@unila.edu.br

25/03
até

17/06

08h00 às
12h00 e
13h30 às

17h30

25/03;08/04;
22/04; 06/05;
20/05;03/06;1

7/06

03
vagas
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(60h – 4
créditos)

Padilha
Botton

Metodologi
a e

Redação
Científica
L1 & L2
(60h – 4
créditos)

Maria das
Graças

Cleophas
Porto

mgcp76@gmail
.com

01/04
até

15/07

14:00 às
22:00

01/04; 29/04;
13/05; 27/05;
24/06; 01/07;

15/07

02
vagas

Tópicos
Especiais -
Prototipaçã

o e
Desenvolvi
mento de
Sistemas

Embarcado
s L1 (60h –
4 créditos)

Oswaldo
Hideo
Ando

Junior e
Jorge
Javier

Gimenez
Ledesma

eng.oswaldo@
gmail.com

25/03
até

17/06

08h00 às
12h00 e
13h30 às

17h30

26/03;09/04;
23/04; 07/05;
21/05;04/06;1

8/06

04
vagas

* As disciplinas ocorrerão quinzenalmente.

3. INSCRIÇÃO
3.1 Durante o período de inscrição nas disciplinas isoladas, enviar e-mail para o(a)
docente responsável pela disciplina pretendida, contendo no anexo do e-mail:

• Curriculum Lattes, em pdf, atualizado em 2021.
• Texto de até 10 linhas, em pdf, com o motivo pelo qual pretende cursar a disciplina.
• Comprovante de matrícula em PPG ou comprovante de conclusão da graduação

ou histórico da graduação comprovando estar no último ano, de acordo com a vaga
que deseja concorrer.

3.2 O(a) candidato(a) poderá candidatar-se a mais de uma disciplina, no entanto, pode
cursar, no semestre vigente, somente uma disciplina isolada.
3.3 O(a) candidato(a) selecionado em mais de uma disciplina isolada deverá optar por
uma delas.
3.4 Os(as) candidatos(as) selecionados(as) deverão enviar para a secretaria do PPGIES
(e-mail: secretaria.ppgies@unila.edu.br) até o último dia da matrícula na pós graduação,
documento de identificação com foto, comprovante de matrícula em PPG ou diploma de
graduação ou comprovante de que está no último semestre da graduação, conforme
documento enviado por email ao docente da disciplina desejada.
Parágrafo único: Caso a entrega da documentação via e-mail não for realizada, o(a)
candidato(a) não terá a matrícula efetivada.
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4. SELEÇÃO
4.1 A avaliação dos(as) candidatos(as) será realizada exclusivamente pelo(a) docente
responsável pela disciplina, de acordo com as especificidades de cada um dos
componentes curriculares. A avaliação será constituída pela análise de:

● Currículo Lattes;
● Carta de Intenção.

4.2 Critérios de prioridade:
● Discentes de PPG’s da UNILA;
● Discentes de outros PPG’s externos à UNILA;
● Candidatos que participam de projetos de pesquisa e/ou extensão no PPGIES, ou

nos Grupos de Pesquisa/Estudo afins;
● Graduados terão prioridade sobre os graduandos;
● Candidatos que nunca cursaram disciplinas no PPGIES terão prioridade em

relação a quem já cursou.

4.3 O(a) docente responsável pelo componente curricular (disciplina) elaborará listagem
dos(as) candidatos(as) examinados e habilitados, encaminhando-a para a coordenação
do PPGIES que ficará encarregada de divulgar o resultado em sua página eletrônica do
Programa (https://portal.unila.edu.br/doutorado/ppgies).

4.4. O preenchimento das vagas ocorrerá por ordem de classificação.
Parágrafo único. Caso o discente classificado não efetivar sua matrícula será chamado o
próximo classificado até o preenchimento total das vagas.

4. CRONOGRAMA

Inscrições Divulgação da
relação dos
candidatos
selecionados no
site
do PPGIES

Entrega da
dos
documentos
para a
matrícula

Matrícula dos
candidatos
selecionados no
sistema SIGAA

Início das aulas
do semestre
2022.1*

24/02/2022 a
27/02/2022

04/03/2022 07/03/2022
a

09/03/2022

10/03/2022 a
11/03/2022

25/03/2022 ou
04/04/2022

* Cada disciplina possui uma data específica para seu início.

Obs.: Divulgação do resultado e possível mudança de data de início das aulas serão
publicadas na página eletrônica do Programa: https://portal.unila.edu.br/doutorado/ppgies.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

https://portal.unila.edu.br/doutorado/ppgies
https://portal.unila.edu.br/doutorado/ppgies
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6.1 A Secretaria do PPGIES receberá a documentação dos candidatos classificados
através do email secretaria.ppgies@unila.edu.br .
Parágrafo único. É de responsabilidade do candidato acompanhar o processo seletivo no
site do PPGIES, cumprir os prazos e enviar a documentação exigida neste edital.
6.2 É de responsabilidade do candidato enviar a documentação correta e legível, não
necessitando ser autenticada.
6.3 O não cumprimento das normas estabelecidas neste edital ocasionará a exclusão do
candidato no processo seletivo.

Foz do Iguaçu, 22 de fevereiro de 2022.

Profª. Dra. Caroline da Costa Silva Gonçalves

Coordenadora do PPGIES

mailto:secretaria.ppgies@unila.edu.br
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ANEXO I

CARTA DE INTENÇÃO

CANDIDATO(A): CPF:
E-MAIL: FONE:
DOCENTE:
DISCIPLINA PRETENDIDA:
Incluir texto justificando o interesse e as razões que levam o candidato a concorrer à
vaga na disciplina pretendida.

DATA: ASSINATURA DO(A)
CANDIDATO(A):


