
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS

RETIFICAÇÃO Nº 1 DO EDITAL N° 01/2018– PRAE/PROGRAD/PROINT/REITORIA-
UNILA, DE 18 JULHO DE 2018.

Retifica  o  edital de  seleção  para  refugiadas(os)  e  
portadoras(es)  de  visto  humanitário  em  território  
brasileiro, para ingresso na Universidade Federal da  
Integração Latino-Americana – UNILA, para o ano  
letivo de 2019. 

RESOLVE

Retificar  o  Edital  nº  01/2018-PRAE/PROGRAD/PROINT/REITORIA-UNILA,  de  18  julho  de 

2018, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens.

Incluir no item 1 a seguinte redação:

1.1.1 Para a(o) candidata(o) que não tenha o espanhol como língua oficial, deverá no ato da 

inscrição, atender a pelo menos um dos seguintes requisitos:

a)  Apresentar  certificação  internacionalmente  reconhecida  de  proficiência  em  Língua 

Espanhola (CELU ou DELE) ou em Língua Portuguesa (Celpe-Bras); OU

b) Residir no Brasil há pelos menos 6 (seis) meses; OU

c) Comprovar residência mínima de 6 (seis) meses em algum país hispanofalante.

Onde se lê: 

ANEXO III

CRONOGRAMA

ETAPA
DATAS OU PERÍODOS

Fechas o períodos*

Publicação do Edital

Publicación de la convocatoria
18/07/2018
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Período de Inscrições

Período de inscripciones
19/07/2018 a 19/08/2018

Período de Alteração de Inscrição

Período de Modificación de Inscripción
25/08/2018 a 29/08/2018

Homologação das Inscrições

Homologación de las Inscripciones
30/08/2018

Período de recursos sobre homologação das 

inscrições

Período de Recurso sobre la homologación de las

Inscripciones

31/08/2018 a 04/09/2018

Publicação do resultado referente aos recursos sobre 

a homologação das inscrições

Publicación del resultado del recurso sobre la homologación de 

las Inscripciones

05/09/2018

Publicação final das inscrições homologadas

Publicación final de las inscripciones homologadas
05/09/2018

Publicação da classificação geral provisória

Publicación de la clasificación general provisional
24/09/2018

Período de recursos referente à classificação geral 

provisória

Período para recurso sobre la clasificación general provisional

25/09/2018 a 29/09/2018

Publicação do resultado referente aos recursos da 

classificação geral provisória

Publicación del resultado del recurso sobre la clasificación  

provisional

01/10/2018

Publicação da classificação final geral 

Publicación de la clasificación final general
01/10/2018

Primeira chamada

Primera llamada
02/10/2018

Período de confirmação da primeira chamada

Período de confirmación de la primera llamada
02/10/2018 a 08/10/2018
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Segunda Chamada

Segunda llamada
09/10/2018

Período de confirmação da segunda chamada

Período de confirmación de la segunda llamada
09/10/2018 a 14/10/2018

Terceira chamada

Tercera llamada
15/10/2018

Período de confirmação da terceira chamada

Período de confirmación de la tercera llamada
15/10/2018 a 18/10/2018

Publicação do Resultado Final

Publicación del Resultado Final
19/10/2018

Início do curso de acolhimento linguístico

Inicio del curso de acogida linguística
A confirmar

Data provável de matrícula

Fecha probable de matrícula
Previsão: fevereiro de 2019

Data provável de início das aulas

Fecha probable de inicio de clases
Previsão: início de março de 2019

(*) O cronograma poderá sofrer alterações.
*El cronograma podrá sufrir alteraciones
(**) Todos os prazos se encerram as 23:59 do horário de Brasília.
**Todos los plazos se cierran a las 23:59 del horario de Brasilia
(***) O calendário acadêmico poderá ser encontrado no site da Unila: www.unila.edu.br
***El calendario académico podrá ser encontrado en la página de la Unila: www.unila.edu.br

Leia-se:

ANEXO III

CRONOGRAMA

ETAPA
DATAS OU PERÍODOS

Fechas o períodos*

Publicação do Edital

Publicación de la convocatoria
18/07/2018

http://www.unila.edu.br/
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Período de Inscrições

Período de inscripciones
19/07/2018 a 26/08/2018

Período de Alteração documental

Período de Modificación de Inscripción
31/08/2018 a 04/09/2018

Homologação das Inscrições

Homologación de las Inscripciones
05/09/2018

Período de recursos sobre homologação das 

inscrições

Período de Recurso sobre la homologación de las

Inscripciones

06/09/2018 a 10/09/2018

Publicação do resultado referente aos recursos sobre 

a homologação das inscrições

Publicación del resultado del recurso sobre la homologación de 

las Inscripciones

11/09/2018

Publicação final das inscrições homologadas

Publicación final de las inscripciones homologadas
11/09/2018

Publicação da classificação geral provisória

Publicación de la clasificación general provisional
01/10/2018

Período de recursos referente à classificação geral 

provisória

Período para recurso sobre la clasificación general provisional

02/10/2018 a 06/10/2018

Publicação do resultado referente aos recursos da 

classificação geral provisória

Publicación del resultado del recurso sobre la clasificación  

provisional

08/10/2018

Publicação da classificação final geral 

Publicación de la clasificación final general
08/10/2018

Primeira chamada

Primera llamada
09/10/2018

Período de confirmação da primeira chamada

Período de confirmación de la primera llamada
09/10/2018 a 14/10/2018
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Segunda Chamada

Segunda llamada
15/10/2018

Período de confirmação da segunda chamada

Período de confirmación de la segunda llamada
15/10/2018 a 18/10/2018

Terceira chamada

Tercera llamada
19/10/2018

Período de confirmação da terceira chamada

Período de confirmación de la tercera llamada
19/10/2018 a 22/10/2018

Publicação do Resultado Final

Publicación del Resultado Final
23/10/2018

Início do curso de acolhimento linguístico

Inicio del curso de acogida linguística
A confirmar

Data provável de matrícula

Fecha probable de matrícula
Previsão: fevereiro de 2019

(*) O cronograma poderá sofrer alterações.
*El cronograma podrá sufrir alteraciones
(**) Todos os prazos se encerram as 23:59 do horário de Brasília.
**Todos los plazos se cierran a las 23:59 del horario de Brasilia
(***) O calendário acadêmico poderá ser encontrado no site da Unila: www.unila.edu.br
***El calendario académico podrá ser encontrado en la página de la Unila: www.unila.edu.br

Foz do Iguaçu, 25 de julho de 2018.

Ana Paula Oliveira Silva de Fernandez
Pró-Reitora de Assuntos Estudantis em exercício

Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Lúcio Flávio Gross Freitas
Pró-Reitor de Graduação 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Gustavo Oliveira Vieira
Reitor Pró-tempore

Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Deise Baumgratz
Pró-Reitora de Relações Institucionais e Internacionais em 

exercício
Universidade Federal da Integração Latino-Americana


