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ORIENTAÇÕES PARA OS CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO

DE ALUNOS ESTRANGEIROS – UNILA 2016

Foz do Iguaçu, 2 de fevereiro de 2016.

Estimado(a) candidato(a) aprovado(a),

A Pró-Reitoria  de  Relações  Institucionais  e  Internacionais  da  UNILA –  PROINT, com  os
melhores cumprimentos, o parabeniza pela aprovação no processo seletivo de estrangeiros da
UNILA, para ingresso em 2016.

Visando  a  efetiva  continuidade  desse  processo,  é  necessário  que  você,  agora,  confirme  seu
interesse  na  vaga  para  o  qual  foi  aprovado  e  sua  disponibilidade  para  estudar  em  nossa
instituição através do processo de confirmação, seguindo as instruções abaixo.

1. Para confirmar a aceitação da vaga por parte do candidato aprovado

Entre  na  página  “https://seleccion.unila.edu.br/” e,  no  espaço  de  “Confirmação”,  clique  em
“Inscrever-se” (veja Anexo I) e preencha os campos com os dados solicitados. No campo de
“Confirmação”,  selecione “sim” e  clique  em “Inscrever-se”  (veja  Anexo  II).  O  sistema
requisitará que  confirme  os  dados  e  sua  senha.  Utilize  o  mesmo  e-mail  e  senha  de  acesso
utilizadas no momento da inscrição. Você pode alterar o idioma da página clicando na bandeira
no canto superior direito da página.

2. Candidatos a vaga sem auxílio com aprovação condicionada

Caso você tenha sido aprovado condicionalmente (Aprovado Condicionado) para uma vaga sem
auxilio,  isso  significa  que  falta  documentação  adequada  de  comprovação  de  suficiência
econômica e, desta forma, é necessário que, além de confirmar a aceitação da vaga, você envie
o  documento  adequado  (por  exemplo:  imposto  de  renda  ou  contracheque),  para  o  e-mail
seleccion.al@unila.edu.br até o dia 12 de fevereiro.

Esperamos que obtenha êxito em sua admissão, atenciosamente, 

Claudia Bisaggio Soares
Pró-Reitora de Relações Institucionais e Internacionais
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
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ANEXO I

Orientações para os candidatos aprovados no Processo Seletivo de Alunos Estrangeiros                                               
2

mailto:proint@unila.edu.br


Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Pró-Reitoria de Relações Institucionais e Internacionais

Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842, Ed. Comercial Lorivo, Sala 204, Vila A, Paraná, Brasil
CEP 85.866-000 – Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil - Tel.: + 55 (45) 3529-2175 - <proint@unila.edu.br>

ANEXO II
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