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ANÁLISE DOS RECURSOS
EDITAL 03/2021/PPGRI
PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS ESPECIAIS - SEMESTRE 2021-2
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade
Federal da Integração Latino Americana, nomeado pela Portaria nº 158/2021/GR/UNILA,
publicada no DOU nº 89, de 13 de maio de 2021, no uso de suas atribuições, torna pública,
análise dos recursos apresentados ao resultado preliminar do edital 03/2021/PPGRI.
1. Recursos apresentados
1.1 O candidato Hilbert Etges Zandomeneco, inscrição 7805 apresentou recurso dentro do
prazo estipulado pelo edital e o recurso foi indeferido conforme segue: Tendo em conta o
recurso apresentado pelo candidato Hilbert Etges Zandomeneco relativamente à vaga do
Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (PPGRI-UNILA) de aluno especial
na disciplina "Integração Regional na América Latina: debates e experiências" (Edital
03/2021/PPGRI), o mesmo foi considerado indeferido. A avaliação foi realizada com base
nos critérios descritos no item 3.1 do referido edital, nomeadamente justificativa
circunstanciada, histórico escolar e currículo.Considerando tais critérios, cumpre informar que
o candidato apresenta uma trajetória interessante e justificativa adequada. Contudo, posto
que no referido edital houve 17 candidatos/as para apenas 7 vagas, foram aprovados/as
aqueles/as candidatos/as que possuíam trajetória e justificativa com maior aderência à
disciplina em questão, nomeadamente uma maior proximidade com o tema e interesse em
integrar um programa de pós-graduação stricto sensu em Relações Internacionais.
Ressalta-se que o candidato consta como classificado e ranqueado na 10a posição,portanto,
caso haja rodagem da lista há possibilidade de efetivação de sua participação como aluno
especial.
Foz do Iguaçu, 30 de julho de 2021.
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