
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS

RETIFICAÇÃO Nº 3 DO EDITAL N° 01/2018– PRAE/PROGRAD/PROINT/UNILA, DE 21 
MAIO DE 2018.

Retifica  o  edital  do  processo  de  seleção  de  
estudantes  latino-americanas(os)  e  
caribenhas(os),  exceto  brasileiras(os),  para 
ingresso na Universidade Federal da Integração  
Latino-Americana – UNILA, para o ano letivo de  
2019. 

A  Universidade  Federal  da  Integração Latino-Americana  (UNILA) é  uma Universidade 

pública, gratuita e bilíngue vinculada e reconhecida pelo Ministério da Educação do Brasil, com 

sede  e  foro  na  cidade  de  Foz  do  Iguaçu,  Estado  do  Paraná.  Tem  como  missão  a  formação 

acadêmica e cidadã para a integração latino-americana, através do desenvolvimento regional, do 

intercâmbio cultural, científico e educacional da América Latina e Caribe.

A UNILA reconhece o direito à educação como um direito humano básico, com base no 

Art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e no inciso X, do Art. 4º, da Lei nº 

13.445/2017, que assegura o direito à educação pública, sendo vedada a discriminação em razão da 

nacionalidade  e  da  condição  migratória.  Assim,  por  intermédio  da  Pró-Reitoria  de  Relações 

Institucionais e Internacionais (PROINT) e, considerando a legislação brasileira, em especial, as 

Leis  nº  12.189/2010,  n°  12.711/2012  e  9.394/1996,  bem  como  as  normativas  próprias, 

especificamente a Resolução COSUEN nº 02/2018, torna público o edital de seleção que estabelece 

e  regulamenta o processo seletivo de estudantes  latino-americanas(os) e  caribenhas(os),  exceto 

brasileiras(os), para o ingresso em até 708 (setecentas e oito) vagas nos 29 (vinte e nove) cursos de 

graduação da UNILA, para o ano letivo de 2019.

O processo  seletivo,  regido  pelo  presente  edital,  terá  como  principal  instrumento  de 

classificação a avaliação do desempenho acadêmico das(os) candidatas(os) por meio da análise dos 

históricos escolares. Todo o processo seletivo é gratuito, não havendo a cobrança de nenhum tipo 

de taxa.
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RESOLVE

Retificar o Edital nº 01/2018-PRAE/PROGRAD/PROINT/UNILA, de 21 maio de 2018, que passa 
a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens.

Onde se lê:
ANEXO V

CRONOGRAMA

ETAPA DATAS OU PERÍODOS*

Publicação do Edital
Publicación de la convocatoria

21/05/2018

Período de inscrições
Período de inscripciones

21/05/2018 a 22/07/2018

Período de inscrições para concorrer aos auxílios 
estudantis (Inscrições via: 

https://inscreva.unila.edu.br) 
Período de inscripciones para postularse a los auxilios  

estudiantiles

04/06/2018 a 05/08/2018

Período de Alteração de Inscrição 28/07/2018 a 02/08/2018

Homologação das Inscrições 03/08/2018

Período de Recurso sobre Homologação das 
inscrições

04/08/2018 a 08/08/2018

Publicação do resultado do recurso de homologação 
das Inscrições

10/08/2018

Publicação final das inscrições homologadas 10/08/2018

Publicação da classificação geral provisória 24/08/2018
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Período de recurso da classificação geral provisória 25/08/2018 a 29/08/2018

Publicação do resultado do recurso de classificação 
provisória

31/08/2018

Publicação da classificação final geral 31/08/2018

Primeira chamada de selecionados
Primera llamada de seleccionados

31/08/2018

Período de confirmação de primeira chamada
Período de confirmación de la primera llamada

31/08/2018 a 09/09/2018

Publicação da classificação provisória de auxílios 
estudantis

03/09/2018

Período de recurso da classificação provisória de 
auxílios estudantis

03/09/2018 a 10/09/2018

Segunda chamada de selecionados
Segunda llamada de seleccionados

10/09/2018

Período de confirmação de segunda chamada
Período de confirmación de la segunda llamada

10/09/2018 a 16/09/2018

Publicação da classificação final dos auxílios 
estudantis

13/09/2018

Terceira chamada de selecionados
Tercera llamada de seleccionados

17/09/2018

Período de confirmação de terceira chamada
Período de confirmación de la tercera llamada

17/09/2018 a 23/09/2018

Quarta chamada de selecionados
Cuarta llamada de seleccionados

24/09/2018

Período de confirmação da quarta chamada
Período de confirmación de la cuarta llamada

24/09/2018 a 30/09/2018
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Quinta chamada de selecionados
Quinta llamada de seleccionados

01/10/2018

Período de confirmação de quinta chamada
Período de confirmación de la quinta llamada

01/10/2018 a 07/10/2018

Sexta chamada de selecionados
Sexta llamada de seleccionados

08/10/2018

Período de confirmação da sexta chamada
Período de confirmación de la sexta llamada

08/10/2018 a 14/10/2018

Sétima chamada de selecionados
Séptima llamada de seleccionados

15/10/2018

Período de confirmação de sétima chamada
Período de confirmación de la séptima llamada

15/10/2018 a 21/10/2018

Oitava chamada de selecionados
Octava llamada de seleccionados

22/10/2018

Período de confirmação de oitava chamada
Período de confirmación de la octava llamada

22/10/2018 a 28/10/2018

Publicação dos resultados finais 31/10/2018

Reconvocações e chamadas complementares 01/11/2018 a 15/01/2019

Início de cursos específicos de capacitação online A confirmar

Reconvocações exclusivas para residentes no Brasil 16/01/2019 a 15/02/2019

Data provável de matrícula exclusiva para não 
brasileiros***

Fecha probable de matrícula
Previsão: fevereiro de 2019

Data provável de início das aulas*** 
Fecha probable de inicio de las clases

Previsão: início de março de 2019

(*) O cronograma poderá sofrer alterações.
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*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 V
CRONOGRAMA

ETAPA DATAS OU PERÍODOS*

Publicação do Edital
Publicación de la convocatoria

21/05/2018

Período de inscrições
Período de inscripciones

21/05/2018 a 12/08/2018

Período de inscrições para concorrer aos auxílios 
estudantis (Inscrições via: 

https://inscreva.unila.edu.br) 
Período de inscripciones para postularse a los auxilios  

estudiantiles

04/06/2018 a 23/08/2018

Período de Alteração de Inscrição 18/08/2018 a 23/08/2018

Homologação das Inscrições

Homologação das Inscrições para concorrer aos 
auxílios

24/08/2018

Período de Recurso sobre Homologação das 
inscrições

Período de Recurso sobre Homologação das 
inscrições para concorrer aos auxílios

25/08/2018 a 29/08/2018

Publicação do resultado do recurso de homologação 
das Inscrições

Publicação do resultado do recurso de homologação 

30/08/2018
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das Inscrições para concorrer aos auxílios
Publicação final das inscrições homologadas 

Publicação final das inscrições homologadas para 
concorrer aos auxílios

30/08/2018

Publicação da classificação geral provisória

Publicação da classificação provisória dos auxílios 
estudantis

13/09/2018

Período de recurso da classificação geral provisória

Período de recurso da classificação provisória dos 
auxílios estudantis

14/09/2018 a 18/09/2018

Publicação do resultado do recurso de classificação 
provisória

Publicação do resultado do recurso da classificação 
provisória dos auxílios estudantis

19/09/2018

Publicação da classificação final geral

Publicação da classificação final geral dos auxílios 
estudantis

19/09/2018

Primeira chamada de selecionados
Primera llamada de seleccionados

20/09/2018

Período de confirmação de primeira chamada
Período de confirmación de la primera llamada

20/09/2018 a 25/09/2018

Segunda chamada de selecionados
Segunda llamada de seleccionados

26/09/2018

Período de confirmação de segunda chamada
Período de confirmación de la segunda llamada

26/09/2018 a 30/09/2018

Terceira chamada de selecionados
Tercera llamada de seleccionados

01/10/2018

Período de confirmação de terceira chamada
Período de confirmación de la tercera llamada

01/10/2018 a 04/10/2018

Quarta chamada de selecionados
Cuarta llamada de seleccionados

05/10/2018
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Período de confirmação da quarta chamada
Período de confirmación de la cuarta llamada

05/10/2018 a 09/10/2018

Quinta chamada de selecionados
Quinta llamada de seleccionados

10/10/2018

Período de confirmação de quinta chamada
Período de confirmación de la quinta llamada

10/10/2018 a 14/10/2018

Sexta chamada de selecionados
Sexta llamada de seleccionados

15/10/2018

Período de confirmação da sexta chamada
Período de confirmación de la sexta llamada

15/10/2018 a 18/10/2018

Sétima chamada de selecionados
Séptima llamada de seleccionados

19/10/2018

Período de confirmação de sétima chamada
Período de confirmación de la séptima llamada

19/10/2018 a 23/10/2018

Oitava chamada de selecionados
Octava llamada de seleccionados

24/10/2018

Período de confirmação de oitava chamada
Período de confirmación de la octava llamada

24/10/2018 a 28/10/2018

Publicação dos resultados finais 31/10/2018

Reconvocações e chamadas complementares 01/11/2018 a 15/01/2019

Início de cursos específicos de capacitação online A confirmar

Reconvocações exclusivas para residentes no Brasil 16/01/2019 a 15/02/2019

Data provável de matrícula exclusiva para não 
brasileiros***

Fecha probable de matrícula
Previsão: fevereiro de 2019
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Data provável de início das aulas*** 
Fecha probable de inicio de las 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

Foz do Iguaçu, 06 de julho de 2018.
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Ana Paula Araujo Fonseca
Pró-Reitora de Assuntos Estudantis

Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Diana Araujo Pereira
Pró-Reitora de Relações Institucionais e Internacionais
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Lúcio Flávio Gross Freitas
Pró-Reitor de Graduação 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana


