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A comissão de seleção do Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIS) da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), instituída pela Portaria PRPPG nº 11/2019,
juntamente ao coordenador do Programa de Pós-Graduação em História, designado pela Portaria
UNILA nº 88, publicada no boletim de serviço nº 426 de 25 de fevereiro de 2019, no uso de suas
atribuições, torna pública a retificação do Edital 22/2019 – PPGHIS nos itens a seguir descritos,
mantendo inalterados os demais itens do referido edital.

Onde se lê:

Período de inscrições via SIGAA 
16 de dezembro de 2019 a 30 de março de 
2020 (até às 23h59, horário de Brasília)

Data máxima para recebimento da carta de aceite. 20 de março de 2020
Homologação das inscrições 02 de abril de 2020
Interposição de recurso frente a homologação das 
inscrições

03 a 05 de abril de 2020 (até às
23h59, horário de Brasília)

Resultado da avaliação de recursos 06 e 07 de abril de 2020
Primeira fase: análise do projeto de pesquisa 13 a 24 de abril de 2020
Divulgação do resultado preliminar da primeira fase 27 de abril de 2020
Interposição de recurso frente ao resultado
preliminar da primeira fase

28 e 29 de abril de 2020 (até
às 23h59, horário de Brasília)

Resultado da avaliação de recursos 30 de abril de 2020
Homologação e divulgação do resultado da primeira fase 29 de abril de 2020
Publicação do calendário de entrevistas 04 de maio de 2020

Confirmação pelos(as) candidatos(as) de sua entrevista
05 a 8 de maio de 2020 (até
às 23h59, horário de Brasília)

Segunda fase: entrevista a distância (Skype
com vídeo) com os(as) candidato(as)

11 a 15 de maio de 2020

Divulgação do resultado final preliminar 22 de maio de 2020
Interposição de recurso frente ao resultado final preliminar
do processo seletivo

23 e 24 de maio de 2020 (até
às 23h59, horário de Brasília)

Resultado da avaliação de recursos 27 e 28 de maio de 2020
Homologação e divulgação do resultado final 29 de maio de 2020
Envio das cartas de aceite para os(as) estrangeiros(as) 
aprovados(as)

01 a 03 de junho de 2020

Matrícula 04 a 06 de agosto de 2020
Início das aulas Conforme calendário acadêmico 2020
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Leia-se:

Período de inscrições via SIGAA 
16 de dezembro a 29 de abril de 2020 
até as 23h59, horário de Brasília)

Homologação das inscrições 04 de maio de 2020

Interposição de recurso frente a homologação das inscrições
05 a 07 de maio de 2020 (até às
23h59, horário de Brasília)

Resultado da avaliação de recursos 08 de maio de 2020
Primeira fase: análise do projeto de pesquisa 11 a 22 de maio de 2020
Divulgação do resultado preliminar da primeira fase 25 de maio de 2020
Interposição de recurso frente ao resultado
preliminar da primeira fase

26 a 28 de maio de 2020

Resultado da avaliação de recursos 29 de maio de 2020
Homologação e divulgação do resultado da primeira fase 01 de junho de 2020
Publicação do calendário de entrevistas 03 de junho de 2020
Confirmação pelos(as) candidatos(as) de sua entrevista 04 a 06 de junho de 2020
Segunda fase: entrevista a distância (Skype
com vídeo) com os(as) candidato(as)

15 a 19 de junho de 2020

Divulgação do resultado final preliminar 22 de junho de 2020
Interposição de recurso frente ao resultado final preliminar do 
processo seletivo

23 a 25 de junho de 2020

Resultado da avaliação de recursos 26 de junho de 2020
Homologação e divulgação do resultado final 29 de junho de 2020
Envio das cartas de aceite para os(as) estrangeiros(as) 
aprovados(as)

01 a 08 de julho de 2020

Matrícula 04 a 06 de agosto de 2020
Início das aulas Conforme calendário acadêmico 2020

Foz do Iguaçu, 25 de março de 2020

Prof. Dr. Clovis Antonio Brighenti
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História

Universidade Federal da Integração Latino-Americana
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