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O Coordenador do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e 

Sustentabilidade, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), nomeado 

pela Portaria nº 302/2019/GR/UNILA, publicada no Boletim de Serviço nº 449, de 31 de maio de 

2019, torna pública a primeira retificação do Edital nº 1/2019/PPGIES - abertura do processo 

seletivo de alunos regulares para o curso de Doutorado Interdisciplinar em Energia & 

Sustentabilidade no segundo semestre letivo do ano de 2019. 

 

Onde se lê: 

 

4.3.2.3. Carta de Recomendação conforme Anexo I; 

 

Leia-se 

 

4.3.2.3. Carta de Recomendação conforme Anexo I, enviada por e-mail a 

secretaria.ppgies@unila.edu.br., sem necessidade de anexar. Para fins de registro de recebimento, 

será encaminhado um e-mail confirmando o recebimento. 

 

 

Onde se lê: 
 

 5.1.2 As entrevistas serão realizadas, com hora previamente marcada, entre os dias 15 a 21 

de agosto de 2019, por uma banca constituída por, no mínimo, 2 (dois) docentes do PPGIES.   

 5.1.3 O não comparecimento à entrevista na data, local e horário definidos e publicados em 

edital no PPGIES, implica na eliminação do(a) candidato(a) do processo de seleção. 

 5.1.4 A entrevista será individual com duração máxima de vinte minutos, sendo atribuída 

uma nota entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez), com peso 2. 
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 5.1.2 As entrevistas dos candidatos selecionados com a Comissão de Seleção do Processo 

Seletivo podem ser realizadas presencialmente ou à distância (Skype com vídeo ou similar). 

 5.1.3 Os candidatos que pretendem realizar a entrevista à distância (Skype com vídeo ou 

similar) deverão informar seu interesse através de e-mail a ser enviado à Secretaria do PPG IES no 

endereço secretaria.ppgies@unila.edu.br. 

 5.1.4 Nos casos das entrevistas à distância (Skype com vídeo ou similar), orienta-se que os 

candidatos utilizem preferencialmente rede de internet cabeada, bem como mantenham somente o 

software Skype aberto no momento da entrevista, de modo a evitar sobrecarregar a rede de internet. 

Os candidatos devem estar online 5 (cinco) minutos antes do horário da entrevista e deverão 

aguardar a chamada dos avaliadores. 

 5.1.5 O username / endereço do Skype do PPG IES que será utilizado nas entrevistas à 

distância (Skype com vídeo ou similar) será encaminhado por e-mail ao candidato que optar por 

essa modalidade. 

 5.1.6 Em casos excepcionais a entrevista poderá ser realizada apenas com voz, sem 

prejuízos para avaliação. 

 5.1.7 As entrevistas, presenciais ou não, terão duração máxima de 20 (vinte) minutos, 

conforme horário de Brasília. 

 5.1.8 A entrevista será individual com duração máxima de vinte minutos, sendo atribuída 

uma nota entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez), com peso 2. 

 5.1.9 O não comparecimento à entrevista presencial na data, local e horário agendados, ou 

caso o candidato não realize o contato via skype ou similar na data e horários pré-definidos e 

publicados em edital no PPGIES, implicará na eliminação do(a) candidato(a) no processo de 

seleção. 
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Onde se lê: 
7. DOS RECURSOS 

Recursos deverão ser encaminhados (Anexo VII) para o e-mail da CPG 

(secretaria.ppgies@unila.edu.br). 

 

Leia-se: 

7. DOS RECURSOS 

Recursos deverão ser encaminhados (Anexo VII) para o e-mail da CPG 

(secretaria.ppgies@unila.edu.br). 

 

 

Foz do Iguaçu, 12 de julho de 2019. 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Oswaldo Hideo Ando Junior 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade 

 


