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1.JNILA MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇAO LATINO-AMERICANA

PRÕ-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÕS-GRADUAÇÂO EM POIJTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO

EDITAL PPGPPD 19/2019

QUINTA CHAMADA COMPLEMENTAR DE ALUNO REGULAR PARA INGRESSO

NO MESTRADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO - TURMA 2019

O coordenador do Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento da Universidade Federal

da Integração Latino-Americana (UNILA), nomeado pela Portaria UNILA n° 1.288/2017,

publicada no Diário Oficial da União n° 244, de 21 de dezembro de 2017, no uso de suas

atribuições, torna público, pelo presente Edital, a quinta chamada complementar para ingresso
como aluno regular do Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento, turma 2019.

1. Conforme a classificação dos candidatos publicada no Edital PPGPPD 25/2018, convoca-

se para a matrícula como aluno regular:

Linha de Pesquisa: Políticas Públicas e Sociedade

Candidato(a) Convovado da Lista de Espera

DALZIRA ARAÚJO SILVEIRA

Motivo da Convocação

Formalização de desistência de vaga feita por Katia

Cristina Bergamini Titão, em 24/05/2019, através de

correio eletrônico enviado para coordenação do

PPGPPD.

2. Orientações para matrícula:

I) Matrícula e início das aulas: A matrícula da convocada será realizada de 25/06/2019 até

26/06/2019, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Devido o andamento do calendário, o início

das atividades letivas dessa convocação terá início em 05/08/20 19. A candidata deve frequentar as

aulas a partir do segundo semestre. Recomenda-se fazer agendamento prévio através do e-mail da

secretaria: sccretaria.ppgppdunila.edu.br.
ii) Acesso ao PTI - Parque Tecnológico Itaipu: Todas as atividades do PPGPPD são desenvolvidas

iio Parque Tecnológico Itaipu, situado no endereço Avenida Tancredo Neves, 6731 - Bairro

Conjunto C - Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil. Para acesso ao parque tecnológico é necessário

utilizar o crachá concedido pela Itaipu. Todos serão autorizados a retirar o crachá a partir do dia

25/06/2019. 0 crachá é retirado ao lado da Barreira da Itaipu (Setor de Credenciamento) e o

candidato(a) selecionado(a) deve apresentar um documento com foto para a retirada do mesmo. As

matriculas serão realizadas na secretaria do PPGPPD, no Bloco 04- Espaço 03 - Sala 05.

iii) Documentos necessários para a matrícula:

I. Cópia e original do Diploma de Graduação (ou certificado de conclusão de curso válido);
2. Cópia e original do Histórico Escolar da Graduação;
3. Cópia e original do CPF (para brasileiros. Posteriormente. os estrangeiros que forem receber bolsa

de estudo. deverão apresentar o CPF também):
4. Cópia e original RG. RNE, DNI ou Passaporte com visto válido;
5. Cópias e originais do Título dc Eleitor (somente para brasileiros);
6. Comprovante atualizado de quitação eleitoral (www.tse.gov.br. somente para brasileiros);
7. Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (somente para brasileiros do sexo

masculino);
8. Curriculum Vitae Atualizado (obrigatoriamente no formato Lattes: http://lattes.cnpq.br para
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braslie iros)
9. Ficha de Inscrição anexada no SICiAA. corn urna foto 3X4 colorida e recentc

10. Ficha de Matrícula fornecida pela secretaria devidarnente preenchida e assinada. Os horários das

aulas e o planejamento das atividades letivas dc 2019 estão disponíveis na aba Calendário' do

webs/Fe do mestrado.

iv) O não comparecimento no prazo previsto será interpretado como desistência e o(a

candidato(a) aprovado(a) perderá direito à vaga. Existindo vagas. o PPGPPD coiivocar

candidato(a) da lista de espera, confonne nota e classificação obtida flO item I do Edital PPGPPD

25/2() 1 8. sempre respeitando a respectiva modalidade de concorrência,

Foz do Iguaçu, 12 de junho de 209

Pr/Dr. Gilson Batista de Oliveira

Coordenador do PPGPPD/UNILA


