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UNILA – SiSU 2019
DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA MATRÍCULA PRESENCIAL

3ª CHAMADA COMPLEMENTAR

A UNILA/PROGRAD vêm pelo presente Aviso Oficial, esclarecer o que segue:

1. Considerando que há tempo hábil para a convocação de candidatos inscritos em lista de espera do SiSU, e 
que realizaram o cadastro online para eventual matrícula junto à UNILA, a PROGRAD informa que 
realizará a 3ª (terceira) chamada complementar do Processo Seletivo UNILA – SiSU 2019.

2. Os candidatos deverão aguardar publicação de listagem de convocação para a 3ª (terceira) chamada 
complementar, no dia 15 de março de 2019, a qual será publicada em anexo ao presente Aviso Oficial, e em 
anexo ao Edital PROGRAD nº. 022/2019.

3. Os candidatos convocados deverão comparecer para matrícula presencial junto à UNILA, no dia 19 
de março de 2019, no local e horários indicados no Edital PROGRAD nº. 022/2019.

3.1 Os candidatos convocados deverão se atentar, no que couber, aos procedimentos de matrícula elencados 
no Edital PROGRAD nº. 022/2019, se atentando especialmente no que diz respeito à documentação exigida 
para matrícula e aos procedimentos de banca presencial.

4. A Banca de Validação da Autodeclaração Étnico-Racial será realizada no dia 19 de março de 2019, das 
09h às 14h, e eventuais recursos poderão ser realizados via Portal Inscreva, entre as 15h do dia 19, até as 
23h59min do dia 21 de março de 2019. Caso deferido o recurso, a matrícula será realizada no dia 25 de 
março de 2019.

5. A 3ª (terceira) chamada complementar será destinada aos cursos aonde ainda existam vagas, e que tenham 
candidatos a convocar, que realizaram o cadastro online conforme disposto em edital.

Foz do Iguaçu, 15 de março de 2019.
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