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AVISO OFICIAL

REFERENTE AO EDITAL PROGRAD nº. 026/2017

Considerando a retificação do Edital PROGRAD nº. 026/2017, o qual foi devidamente retificado

pelo Edital PROGRAD nº. 028/2017, a UNILA/PROGRAD vem por intermédio do presente Aviso

Oficial, divulgar a ampliação do número de vagas inicialmente ofertadas, bem como acrescentar a

oferta de vagas em novos cursos de graduação que, após a convocação de todos os candidatos da

lista de espera, não tiveram ocupação de todas as vagas ofertadas para seleção pelo Sistema de

Seleção Unificada – SiSU (Processo Seletivo UNILA/2017). Os candidatos poderão realizar novas

inscrições  e/ou  alterações  de  sua  inscrições  já  efetivadas,  conforme  item 2  do  presente  Aviso

Oficial.

1. DO QUADRO DE VAGAS

1.1 O quadro de vagas para o processo seletivo de vagas remanescentes UNILA 2017, após RETI-
FICAÇÃO, encontra-se demonstrado a seguir:

CURSO
GRAU DO

CURSO
TURNO

VAGAS
OFERTADAS

ANTROPOLOGIA – DIVERSIDADE
CULTURAL LATINO-AMERICANO

BACHARELADO VESPERTINO 21

ENGENHARIA FÍSICA BACHARELADO INTEGRAL 13

FILOSOFIA LICENCIATURA NOTURNO 24
GEOGRAFIA LICENCIATURA NOTURNO 25

GEOGRAFIA BACHARELADO VESPERTINO 29
HISTÓRIA LICENCIATURA NOTURNO 19

HISTÓRIA – AMÉRICA LATINA BACHARELADO NOTURNO 32
MATEMÁTICA LICENCIATURA NOTURNO 17

QUÍMICA LICENCIATURA NOTURNO 11
CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA –

SOCIEDADE, ESTADO E POLÍTICA NA
BACHARELADO VESPERTINO 10



AMÉRICA LATINA

CIÊNCIAS DA NATUREZA – BIOLOGIA,
FÍSICA E QUÍMICA

LICENCIATURA NOTURNO 8

CIÊNCIAS ECONÔMICAS – ECONOMIA,
INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

BACHARELADO INTEGRAL 10

LETRAS – ARTES E MEDIAÇÃO
CULTURAL

BACHARELADO MATUTINO 14

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 O candidato que optar por concorrer às vagas em outro curso do quadro de vagas elencado no
item 1.1 do presente edital, deverá alterar sua inscrição, realizando o procedimento a seguir:
a) acessar o sistema Inscreva UNILA (CLIQUE AQUI para acessar);
b) na aba “Minhas Inscrições” acessar a inscrição correspondente ao presente processo seletivo;
c) clicar em “Editar” (botão em amarelo) e escolher o novo curso pretendido;
d) após, clicar em “inscrever-se” (botão roxo);
e) imprimir o novo comprovante de inscrição.

2.2 Os candidatos deverão efetuar as inscrições e/ou alterações até às 23h59min (vinte e três horas e
cinquenta e nove minutos) do dia 20 de março de 2017.

2.3 De acordo com o disposto no item 3.6.1 do Edital PROGRAD nº. 026/2017, havendo mais de
uma inscrição efetuada pelo mesmo candidato, será considerada a de data/hora de requerimento
mais recente.

2.4 Não haverá, em hipótese alguma, prorrogação do prazo para inscrições no presente processo se-
letivo, sendo de responsabilidade do candidato as inscrições via internet não recebidas por quais-
quer motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunica-
ção, falta de energia elétrica, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

2.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação.

Foz do Iguaçu, 17 de março de 2017.

PROF. DR. EDUARDO DE OLIVEIRA ELIAS
Pró-Reitor de Graduação

https://inscreva.unila.edu.br/events/507/subscriptions/new

