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EDITAL Nº 04/2023/PPGIES/ILATIT
PROCESSO SELETIVO PARA ALUNO(A) ESPECIAL – 2023.1

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 2023,
na condição de aluno (a) especial.

1. CATEGORIAS

1.1 Serão três categorias distintas de candidatos(as)  que podem cursar disciplina isolada:
a) Discente de Programa de Pós-Graduação da UNILA;
b) Discente de Programa de Pós-Graduação externo à UNILA;
c) Graduado que não está em nenhum Programa de Pós-Graduação ou 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 por
semestre letivo. Caso o candidato já tenha cursado 8 créditos, sua solicitação será
indeferida;
b) a participação em projetos de pesquisa e/ou extensão no PPGIES, ou nos
Grupos de Pesquisa/Extensão afins, ou a participação em projetos de iniciação
científica se configuram como critérios de priorização para fins desta seleção;
c) graduados terão prioridade sobre os graduandos;

2. COMPONENTES CURRICULARES OFERTADOS:

Disciplina: IES0040 - PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA EM P&D+I

Docentes: Dra. Katya Regina de Freitas Zara (60h) e Dra. Janine Padilha Botton (60h)

Local: PTI - BL 04 E 01 S 02

Dia e horário: Sexta-feira - das 08 às 12 H. e das 13H30min. às 17H30min.
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Número de vagas: a depender das matrículas de alunos regulares

Disciplina: IES0055 - MÉTODOS FÍSICO-QUÍMICOS DE CARACTERIZAÇÃO DE
MATERIAIS E AMOSTRAS AMBIENTAIS I

Docentes: Dra. Marciana Pierina Uliana Machado (15h), Dr. Marcio de Sousa Góes
(15h), Dra. Marcela Boroski (15h) e Dra. Caroline da Costa Silva Goncalves (15h)

Local: JU - C305 ou PTI - BL 04 E 01 S 03

Dia e horário: Quarta-feira - das 18 às 22 H

Número de vagas: a depender das matrículas de alunos regulares

3. INSCRIÇÃO

3.1 O período para inscrições será de 27 de fevereiro de 2023 a 06 de março de 2023 (até
as 23h59, horário de Brasília). 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
(https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p- stricto).

3.2 Sob hipótese alguma serão aceitas inscrições realizadas por quaisquer outros meios
que não sejam via Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

3.3 Ao término das inscrições, o(a) candidato(a) receberá um comprovante, que valerá
como confirmação de inscrição no processo seletivo.

3.4 Será homologada, no dia 07 de março de 2023, a inscrição de candidatos(as) a
aluno(a) especial portadores(as) de diploma em curso de graduação devidamente
reconhecido no país de obtenção e dos (as) candidatos que cursam o último
ano/semestre de curso de graduação mediante apresentação de histórico escolar com
autenticação eletrônica. Em ambos os casos deverão apresentar toda a documentação
constante no item 3.9 deste edital.

3.5 O(a) candidato(a) poderá inscrever-se em somente 01 (uma) disciplina.

https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-
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3.6 A participação dos(as) alunos(as) especiais fica limitada até 2 (duas) disciplinas
eletivas no PPGIES. Caso o(a) candidato(a) já tenha cursado 02 (duas) disciplinas no
programa na qualidade de aluno(a) especial, terá sua inscrição indeferida.

3.7 Uma vez que a inscrição seja realizada, a mesma não poderá ser corrigida ou refeita,
inclusive não sendo permitida a troca da disciplina pretendida. É de inteira
responsabilidade do(a) candidato(a) certificar-se, antes de finalizar sua inscrição, de que a
mesma atende integralmente o edital.

3.8 O PPGIES 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.

3.9 Para a inscrição, são necessários os documentos abaixo que deverão ser anexados
no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) em seus respectivos
campos indicados no sistema, em formato PDF com tamanho máximo de 15 Mb:

a) Cópia do diploma ou certificado de conclusão de curso superior constando a
data da colação de grau (frente e verso em PDF único) - obrigatório para
Graduados e Discentes regularmente matriculados em PPGs;

b) Cópia do histórico escolar integral da graduação com autenticação eletrônica
(todas as folhas em PDF único);

c) Cópia do RG, CRNM, DNI ou Passaporte (frente e verso em PDF único);

d) Curriculum Vitae atualizado (candidatos(as) brasileiros(as) devem,
obrigatoriamente apresentar o Currículo Lattes) (todas as folhas em PDF único);

3.9.1 Além da documentação acima a ser apresentada, o(a) candidato(a) deverá
preencher o formulário de inscrição constante no Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UNILA.

3.9.2 O(A) candidato(a) deverá produzir, em campo específico no formulário online de
inscrições no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UNILA,
uma justificativa circunstanciada para cursar a disciplina escolhida com limite máximo de
9999 caracteres.

3.9.3 No sistema de inscrições também deverá ser marcada a disciplina escolhida pelo(a)
candidato(a).
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3.9.4 Cada campo de upload no sistema de inscrição comporta apenas 1 (um) arquivo
PDF. Havendo necessidade de incluir mais de um arquivo PDF no campo, o(a)
candidato(a) deverá juntar todos os PDFs em apenas um PDF único.

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 ou Curriculum Vitae;
● Histórico-Escolar;
● Justificativa circunstanciada.

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/Extensão afins, ou participação em projetos de iniciação
científica;

● 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 no Portal de Editais da UNILA
(https://documentos.unila.edu.br/).

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.

5. DOS RECURSOS

5.1 Os recursos poderão ser encaminhados após a divulgação do resultado preliminar do
processo seletivo.

https://documentos.unila.edu.br/
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5.2 O(a) candidato(a) deverá encaminhar a interpelação por escrito (em formulário próprio
disponibilizado no ANEXO I deste edital) e enviá-lo para o e-mail
(secretaria.ppgies@unila.edu.br) nos períodos constantes no cronograma deste edital.

6. DO RESULTADO DOS RECURSOS E DO RESULTADO FINAL

6.1 O resultado dos recursos e o resultado final do processo seletivo serão divulgados de
acordo com o cronograma presente neste edital no Portal de Editais da UNILA
(https://documentos.unila.edu.br/). No caso de indeferimento do recurso, o(a) candidato(a)
receberá a resposta fundamentada via e-mail.

7. DA MATRÍCULA DOS(AS) SELECIONADOS(AS)

7.1 A matrícula administrativa dos(as) candidatos(as) selecionados(as) em primeira
chamada será realizada presencialmente na secretaria do programa nos prazos
constantes no cronograma do edital. Endereço da Secretaria: Avenida Tancredo Neves, nº
3838. Sala A-201. Jd. Porto Belo. Foz do Iguaçu-PR.

7.2 Perderá sua vaga no processo seletivo o(a) candidato(a) que não comparecer para
matrícula administrativa.

8. CRONOGRAMA

Publicação do edital 27 de fevereiro de 2023

Inscrições 27 de fevereiro de 2023 a 06 de março de
2023 (até as 23h59, horário de Brasília)
via Sistema SIGAA/UNILA

Homologação das inscrições 07 de março de 2023
(https://documentos.unila.edu.br/)

Seleção 08 de março de 2023

Resultado preliminar 09 de março de 2023
(https://documentos.unila.edu.br/)

Interposição de recursos frente ao 10 de março de 2023 (até 23h59, horário

mailto:secretaria.ppgies@unila.edu.br
https://documentos.unila.edu.br/
https://documentos.unila.edu.br/
https://documentos.unila.edu.br/
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resultado preliminar de Brasília) via e-mail para
secretaria.ppgies@unila.edu.br enviando o
ANEXO I preenchido e assinado

Resultado dos recursos impetrados frente
ao resultado preliminar

13 de março de 2023

Resultado final 13 de março de 2023
(https://documentos.unila.edu.br/)

Matrícula dos selecionados por parte da
secretaria

14 de março de 2023

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 A inscrição no processo de seleção implica a aceitação plena de todos os termos e
regras deste edital.

9.2 O (a) aluno(a) especial deverá submeter-se a processo seletivo específico caso
decida ingressar posteriormente como aluno(a) regular do PPGIEES.

9.3 O(a) aluno(a) especial não recebe título de Mestre(a) ou Doutor (a), bem como não
tem direito a auxílio financeiro da instituição ou de qualquer outro financiador vinculado ao
programa.

9.4 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do PPGIES.

9.5 Caso o(a) aluno(a) especial torne-se regular futuramente, as disciplinas cursadas
poderão ser aproveitadas.

9.6 Todas as disciplinas são ministradas em formato presencial, não havendo a
possibilidade de cursá-las a distância.

Foz do Iguaçu, 27 de fevereiro de 2022.

https://documentos.unila.edu.br/
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ANEXO I

FORMULÁRIO PARA RECURSO - PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS ESPECIAIS

Eu,_____________________________________________________________________,
Candidato(a) do processo seletivo de alunos especiais 2023-1 do Programa de Pós
Graduação Interdisciplinar em Energia & Sustentabilidade (PPGIES) portador do
documento de Identidade nº _____________ solicito que seja avaliado o seguinte
recurso:

Motivo do recurso (transcreva o item do Edital que você considera que foi descumprido):

Justificativa fundamentada (explique as razões pelas quais você acha que o item foi
descumprido):

Solicitação (com base na justificativa acima, apresente o que você solicita que seja
reconsiderado):

_________________________________

data, local e assinatura do(a) candidato(a)

Observação: caso sinta necessidade, o(a) candidato(a) pode dissertar além do
número de linhas previstas neste formulário, bem como anexar demais documentos
que julgar pertinentes.
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 27/02/2023

EDITAL Nº 4/2023 - PPGIES (10.01.06.04.04.07) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 27/02/2023 18:06 )
CAROLINE DA COSTA SILVA GONCALVES

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

PPGIES (10.01.06.04.04.07)

Matrícula: ###365#7
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