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MESTRADO ACADÊMICO EM ECONOMIA 
 

O coordenador do Mestrado em Economia da Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

(UNILA), nomeado pela Portaria UNILA nº 162/2019, publicada no Diário Oficial da União nº 66, de 5 de 

abril de 2019, no uso de suas atribuições, torna público, a retificação do Edital 01/2019 que trata do 

processo de seleção.  

 

 
No subitem 3.5 
 
Onde se lê 

a. Projeto de pesquisa, com no máximo 10 páginas, a fonte do texto deverá ser Times New 
Roman, tamanho 12, formato A4, espaço entre linhas 1,5 cm e margens inferior, superior, 
esquerda e direita de 2,5 cm contendo: 

Leia-se  
a.  Projeto de pesquisa, com no máximo 10 páginas, sem identificação do autor, a fonte do texto 

deverá ser Times New Roman, tamanho 12, formato A4, espaço entre linhas 1,5 cm e 
margens inferior, superior, esquerda e direita de 2,5 cm contendo: 

 
 
onde se lê  

e.     Diploma ou declaração de conclusão do curso superior. 
Leia-se 

e.   Diploma ou declaração de conclusão do curso superior ou declaração de provável formando,    
com colação de grau prevista até 31 de julho de 2019 emitida pela universidade ou órgão 
competente. 

 
  
No item 4 
 
Onde se lê 

a.  Primeira Fase, eliminatória: análise do projeto de pesquisa. 
Leia-se 

a. Primeira Fase, eliminatória: análise do projeto de pesquisa. Serão eliminados do processo 
seletivo projetos com nota 1. 
 

Onde se lê 
b. Segunda Fase, eliminatória: exame on-line.  

Leia-se 
b. Segunda Fase, eliminatória: exame on-line. Serão eliminados do processo seletivo o 

candidato com nota inferior a 6. 
 

 
Foz do iguaçu 18 de abril de 2019 

 

 

Prof. Dr. Henrique Coelho Kawamura 

Coordenador do Mestrado em Economia Aplicada 
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