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TUTORIAL - PRE-REGISTRO ONLINE
Si aprobaste el PSI, PSIN o PSRH, felicidades.

La Prorrectoría de Grado (PROGRAD) preparó este tutorial para ayudarte a completar el 
Pre-Registro.

Le pedimos que siga todas las instrucciones a continuación antes de iniciar el Pre-Re-
gistro en línea. El Pre-Registro en Línea es la 2ª Fase del Proceso de Selección para el 
que te estás postulando. Es a través de este mecanismo que se analizarán tus docu-
mentos y se evaluará si estás en condiciones de inscribirte en la UNILA.

TUTORIAL PRÉ-CADASTRO ONLINE
Se você foi aprovado no PSI, PSIN ou PSRH, parabéns.

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) elaborou o presente tutorial para auxiliá-lo(a) no 
preenchimento do Pré-Cadastro.

Pedimos que siga todas as instruções abaixo, antes de iniciar o pré-cadastro online. O Pré-Ca)
dastro Online é a 2ª Fase do Processo Seletivo ao qual você está concorrendo. É por esse 
mecanismo que os seus documentos serão analisados e será avaliado se você está apto(a) a 
ser matriculado(a) na UNILA.

TUTORIEL:  PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE
Si vous êtes approuvé(e) au PSI, au PSIN ou au PSRH, félicitations. 

La Pro-Reitoria de Graduação (PROGRAD) a élaboré le présent tutoriel pour vous accompag)
ner et vous aider dans votre Pré-Inscription.

Nous vous demandons de suivre toutes les instructions ci-dessous, avant de commencer la 
Pré-Inscription en ligne. La Pré-inscription en ligne est la seconde phase du Processus de 
Sélection auquel vous participez. C’est par ce mécanisme que vos documents seront analy)
sés pour que nous puissions savoir si vous êtes apte à être immatriculé(e) à l'UNILA.
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• Luego de completar el Pre-Registro, 
deberá esperar la publicación del RESUL-
TADO PRELIMINAR y verificar si el análisis 
indicó la ACEPTACIÓN o RECHAZO.

• En caso de ACEPTACIÓN, es necesario 
esperar la publicación del RESULTADO 
FINAL. Luego de esta publicación recibirás 
un correo electrónico de bienvenida, con 
toda la información inicial para que accedas 
al Sistema de Información de la UNILA.

• En caso de RECHAZO, podrá recurrir, de 
acuerdo con las reglas establecidas en el 
Aviso de Convocatoria de del Pre-Registro 
en Línea.

• Si aún tiene dudas sobre cómo completar 
el Pre-registro en línea, comuníquese con 
prograd.deaca@unila.edu.br y siga siempre 
las fechas descritas en el Cronograma del 
Aviso Público, así como otras informacio-
nes y anexos.

• Siempre verifique su correo electrónico 
registrado.

• Luego del ingreso, mantén siempre actu-
alizados tus datos y consulta siempre las 
orientaciones enviadas por PROGRAD, 
PROINT y demás sectores de la UNILA.

• Incluso después de la admisión, si tienes 
dudas, envía un correo electrónico a tu 
Departamento Académico de Apoyo al 
Curso. El correo electrónico de ese sector 
se describirá en el correo electrónico de 
bienvenida que recibirá.

• El Departamento Académico de Apoyo a 
los Cursos y la Coordinación de Cursos son 
los sectores a los que tendrás más contac-
to para consultar dudas sobre tu vida aca-
démica.

INFORMACIONES COMPLEMENTARESESP
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• Após a realização do Pré-Cadastro, você deverá 
aguardar a publicação do RESULTADO PRELIMI)
NAR e verificar se a análise indicou o DEFERIMEN)
TO ou o INDEFERIMENTO

• Em caso de DEFERIMENTO você deverá aguardar 
a publicação do RESULTADO FINAL. Após essa 
publicação você receberá um e-mail de boas-vin)
das, com todas as informações iniciais para você 
acessar o Sistema de Informações da UNILA.

• Em caso de INDEFERIMENTO você poderá inter)
por recurso, conforme regras estabelecidas no 
Edital de Convocação para o Pré-Cadastro Online

• Se você ainda tiver dúvidas sobre o preenchimen)
to do Pré-Cadastro Online, entre em contato com 
prograd.deaca@unila.edu.br e acompanhe sempre 
as datas descritas no Cronograma do Edital, bem 
como as demais informações e anexos.

• Veja sempre o seu e-mail cadastrado.

• Após o ingresso, mantenha sempre os seus dados 
atualizados e verifique sempre as orientações enca)
minhadas pela PROGRAD, PROINT e demais 
setores da UNILA.

• Ainda após o ingresso, caso você tenha dúvidas, 
encaminhe e-mail para a sua Secretaria Acadêmica 
de Apoio ao Curso. O e-mail daquele setor estará 
descrito no e-mail de boas-vindas que você rece)
berá.

• A Secretaria Acadêmica de Apoio ao Curso e a 
Coordenação de Curso são os setores com os quais 
você terá mais contato para verificar questões da 
sua vida acadêmica.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

• Après la réalisation de la Pré-Inscription, vous 
devrez attendre la publication du  RÉSULTAT 
PRÉLIMINAIRE et vérifier si l’analyse indique que 
votre dossier a été ACCEPTÉ (DEFERIMENTO) ou 
REJETÉ (INDEFERIMENTO)

• En cas d’acceptation (DEFERIMENTO), vous 
devrez attendre la publication du RÉSULTAT 
FINAL. Après cette publication, vous recevrez un 
e-mail de Bienvenue, avec toutes les informa)
tions initiales pour votre accès au Système 
d’Informations de la UNILA.

• En cas de REJET (INDEFERIMENTO), vous pour)
rez faire appel pour une autre analyse de votre 
dossier, en conformité avec les règles établies 
dans la Publication de Convocation pour la 
Pré-Inscription en Ligne.

• Si vous avez encore des doutes sur comment 
remplir la Pré-Inscription en ligne, entrez en 
contact avec prograd.deaca@unila.edu.br et 
respectez et accompagnez toujours les dates du 
Chronogramme de la Publication, aussi bien que 
les autres informations et les annexes.

• Vérifiez toujours l’e-mail que vous avez enregis)
tré.

• Après votre admission, gardez toujours vos 
données actualisées et vérifiez toujours les orien)
tations envoyées par la PROGRAD, la PROINT et 
tous les autres secteurs de la UNILA.

• Toujours après votre admission, si vous avez 
des doutes, envoyez un e-mail à votre Secrétariat 
Académique de Support au Cours (Secretaria 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESPT FR

Acadêmica de Apoio ao Curso), L’adresse e-mail 
de ce secteur vous sera envoyée dans le messa)
ge  de Bienvenue que vous recevrez.

• Le Secrétariat de Support au Cours et la Coordi)
nation du Cours sont les secteurs avec lesquels 
vous aurez le plus de contact pour vérifier et 
régler les questions de votre vie académique au 
jour le jour.
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1º PASO

Ingrese su nombre de usuario 
(correo electrónico) y código 
de acceso.

Para obtener estos datos acceda a su direcci-
ón de correo electrónico registrada en el 
momento de la selección. En él recibirás el 
enlace de acceso a SIGAA, el login y la clave 
de acceso.

1º PASSO

Insira o seu login (e-mail) e Código 
de Acesso

Para obter esses dados, acesse o seu e-mail 
cadastrado no momento da seleção. Nele você 
receberá o link de acesso ao SIGAA, o login e o 
código de acesso.

1º ÉTAPE

Insérez votre identifiant ou login 
(e-mail) et votre Code d'Accès.

Insérez votre identifiant ou login (e-mail) et votre 
Code d'Accès.

ACESSO PARA CONVOCADOS EM CHAMADA DE PRÉ-CADASTRO DE GRADUAÇÃO

Caro(a) Candidato(a), 

A partir desta tela é possível ter acesso ao formulário de submissão de documentos e informações para pré-cadastro

no processo convocatório de graduação. Conforme mensagem de e-mail enviada, informe seu endereço de e-mail e o

código de acesso.

INFORME OS DADOS PARA ACESSO

E-mail:

Código de acesso:

Acessar  
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2º PASO

Consultar datos generales

Luego de iniciar sesión, será dirigido a la 
siguiente pantalla, donde estarán sus datos 
generales. Verifique estos datos, en particular 
el nombre y el curso para el que está solici-
tando. En caso de duda, póngase en contacto 
con seleccion.al@unila.edu.br, ya que estos 
datos son importados de la etapa de inscrip-
ción del Proceso de Selección. Si todo es 
correcto, haga clic en Siguiente (Avançar).

2º PASSO

Confira os dados gerais

Após o login, você será direcionado para a seguin-
te tela, onde estarão seus dados gerais. Confira 
esses dados, em especial o nome e o curso ao 
qual está concorrendo. Em caso de dúvidas entre 
em contato com seleccion.al@unila.edu.br, uma 
vez que esses dados são importados da etapa de 
inscrição do Processo Seletivo. Se estiver tudo 
correto, clique em Avançar

2º ÉTAPE

Vérifiez vos données générales

Après la connexion, vous serez redirectionné(e) à 
l'écran ci-dessous, où se trouveront vos données 
générales. Vérifiez ces données, spécialement le 
nom et le cours auquel vous prétendez. En cas de 
doute, entrez en contact avec seleccion.al@uni-
la.edu.br, une fois ces données sont importées 
depuis le Processus de Sélection. Si tout est 
correct, cliquez sur Avancer (Avançar).

ACESSO PARA CONVOCADOS EM CHAMADA DE PRÉ-CADASTRO DE GRADUAÇÃO

Caro(a) Candidato(a), 

A partir desta tela é possível ter acesso ao formulário de submissão de documentos e informações para pré-cadastro

no processo convocatório de graduação. Conforme mensagem de e-mail enviada, informe seu endereço de e-mail e o

código de acesso.

INFORME OS DADOS PARA ACESSO

E-mail:

Código de acesso:

Acessar  
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> SUBMISSÃO DE DADOS DO CANDIDATO CONVOCADO EM PRÉ-CADASTRO

Caro(a) LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO,

No último passo do formulário, não se esqueça de enviar os dados através do botão Enviar Pré-Cadastro, para que o

pré-cadastro seja de fato realizado.

1º passo

Confira a opção de

curso

2º passo

Informe dados pessoais

3º passo

Informe dados de

documentos pessoais

4º passo

Informe dados de

contato e endereço

5º passo

Adicione documentos

anexos

6º passo

Revise e concorde com

as declarações

OPÇÃO DE CURSO

Nome completo: LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO

CHAMADA DE PRÉ-CADASTRO

Descrição: 1ª Chamada de PRE-CADASTRO para ESTRANGEIROS

Período: de 03/09/2021 até 26/09/2022

Data da submissão: Não foi submetido

OPÇÃO DE CURSO

Curso: MEDICINA

Modalidade: Estrangeiro - Candidatos estrangeiros

Opção de curso: 1ª opção

Sair  Avançar >> 
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3º PASO

Consultar datos personales

A continuación, será dirigido a esta pantalla. 
Aquí debe verificar todos los datos cuidado-
samente. Puede cambiarlos si es necesario.
Después de verificar y corregir los datos, haga 
clic en Siguiente.

3º PASSO

Confira os dados pessoais

A seguir você será direcionado(a) para essa tela. 
Aqui você deve verificar todos os dados com 
atenção. Você poderá alterá-los caso necessário.
Após os dados estarem conferidos e corretos, 
clique em Avançar.

3º ÉTAPE

Vérifiez vos données personnelles

Après vous serez redirectionné(e) vers cet écran. 
Ici, vous devez vérifier toutes les données avec 
attention. Au cas où c'est nécessaire vous pourrez 
les modifier.
Après que les données soient correctes, cliquez 
sur Avancer (Avançar).

> SUBMISSÃO DE DADOS DO CANDIDATO CONVOCADO EM PRÉ-CADASTRO

Caro(a) LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO,

No último passo do formulário, não se esqueça de enviar os dados através do botão Enviar Pré-Cadastro, para que o

pré-cadastro seja de fato realizado.

1º passo

Confira a opção de

curso

2º passo

Informe dados pessoais

3º passo

Informe dados de

documentos pessoais

4º passo

Informe dados de

contato e endereço

5º passo

Adicione documentos

anexos

6º passo

Revise e concorde com

as declarações

OPÇÃO DE CURSO

Nome completo: LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO

CHAMADA DE PRÉ-CADASTRO

Descrição: 1ª Chamada de PRE-CADASTRO para ESTRANGEIROS

Período: de 03/09/2021 até 26/09/2022

Data da submissão: Não foi submetido

OPÇÃO DE CURSO

Curso: MEDICINA

Modalidade: Estrangeiro - Candidatos estrangeiros

Opção de curso: 1ª opção

Sair  Avançar >> 
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> SUBMISSÃO DE DADOS DO CANDIDATO CONVOCADO EM PRÉ-CADASTRO

Caro(a) LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO,

No último passo do formulário, não se esqueça de enviar os dados através do botão Enviar Pré-Cadastro, para que o

pré-cadastro seja de fato realizado.

1º passo

Confira a opção de

curso

2º passo

Informe dados pessoais

3º passo

Informe dados de

documentos pessoais

4º passo

Informe dados de

contato e endereço

5º passo

Adicione documentos

anexos

6º passo

Revise e concorde com

as declarações

DADOS PESSOAIS

Nome completo: LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO

Solicito a utilização do Nome Social, com base no Decreto nº

8727/2016, que dispõe sobre o reconhecimento de gênero de pessoas

travestis ou transexuais no âmbito da administração pública federal

direta, autárquica e fundacional, assim como a Res. CONSUN/UNILA

nº 11/2016. Para tal, solicito que minha identificação se dê pelo Nome

Social indicado no presente formulário eletrônico, nos termos da

legislação supracitada.

Data de Nascimento: 07/03/2003

Sexo:  Masculino  Feminino

Estado civil: Solteiro(a)

Nome da Mãe: RITA XIOMARA BRISEÑO

Nome do Pai:

Tipo sanguíneo: A+

Raça: Branco(a)

Necessidade especial: -- NENHUMA OPÇÃO --

ENSINO MÉDIO

Escola onde cursou o ensino médio: Instituto Departamental de Oriente

Tipo de escola onde cursou o ensino médio: Pública

Quantidade de anos cursados no ensino médio público: Todo o ensino médio em escola pública

Ano de conclusão do ensino médio: 2019

NATURALIDADE / NACIONALIDADE :

País de naturalidade: Honduras

Município de naturalidade: Jacaleapa

País de nacionalidade: Honduras

Sair  << Retornar  Avançar >> 

REINALDO HERIVAN VALLADARES ARGEÑAL
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4º PASO

Consultar datos del 
documento

Consulta los detalles de tus documentos. Si 
encuentra una discrepancia, puede modifi-
carla. Cuando todo esté correcto, haga clic en 
Siguiente.

4º PASSO

Confira os dados de 
documentos

Confira os dados dos seus documentos. Caso 
encontre divergência, você poderá modificá-lo. 
Quando estiver tudo correto, clique em avançar.

4º ÉTAPE

Vérifiez les données de vos 
documents

Vérifiez les données de vos documents. Si vous 
rencontrez une divergence entre vos données, 
vous pourrez la modifier. Si tout est correct, 
cliquez sur Avancer (Avançar).

> SUBMISSÃO DE DADOS DO CANDIDATO CONVOCADO EM PRÉ-CADASTRO

Caro(a) LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO,

No último passo do formulário, não se esqueça de enviar os dados através do botão Enviar Pré-Cadastro, para que o

pré-cadastro seja de fato realizado.

1º passo

Confira a opção de

curso

2º passo

Informe dados pessoais

3º passo

Informe dados de

documentos pessoais

4º passo

Informe dados de

contato e endereço

5º passo

Adicione documentos

anexos

6º passo

Revise e concorde com

as declarações

DADOS PESSOAIS

Nome completo: LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO

Solicito a utilização do Nome Social, com base no Decreto nº

8727/2016, que dispõe sobre o reconhecimento de gênero de pessoas

travestis ou transexuais no âmbito da administração pública federal

direta, autárquica e fundacional, assim como a Res. CONSUN/UNILA

nº 11/2016. Para tal, solicito que minha identificação se dê pelo Nome

Social indicado no presente formulário eletrônico, nos termos da

legislação supracitada.

Data de Nascimento: 07/03/2003

Sexo:  Masculino  Feminino

Estado civil: Solteiro(a)

Nome da Mãe: RITA XIOMARA BRISEÑO

Nome do Pai:

Tipo sanguíneo: A+

Raça: Branco(a)

Necessidade especial: -- NENHUMA OPÇÃO --

ENSINO MÉDIO

Escola onde cursou o ensino médio: Instituto Departamental de Oriente

Tipo de escola onde cursou o ensino médio: Pública

Quantidade de anos cursados no ensino médio público: Todo o ensino médio em escola pública

Ano de conclusão do ensino médio: 2019

NATURALIDADE / NACIONALIDADE :

País de naturalidade: Honduras

Município de naturalidade: Jacaleapa

País de nacionalidade: Honduras

Sair  << Retornar  Avançar >> 

REINALDO HERIVAN VALLADARES ARGEÑAL
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> SUBMISSÃO DE DADOS DO CANDIDATO CONVOCADO EM PRÉ-CADASTRO

Caro(a) LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO,

No último passo do formulário, não se esqueça de enviar os dados através do botão Enviar Pré-Cadastro, para que o

pré-cadastro seja de fato realizado.

1º passo

Confira a opção de

curso

2º passo

Informe dados pessoais

3º passo

Informe dados de

documentos pessoais

4º passo

Informe dados de

contato e endereço

5º passo

Adicione documentos

anexos

6º passo

Revise e concorde com

as declarações

DADOS DOCUMENTAIS

Cadastro de Pessoa Física (CPF):

Carteira de Reg. Nacional Migratória - CRNM:

Data validade CRNM:

Passaporte:

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

Número de identidade: 0706200300095

Órgão de expedição (Sigla):

UF de expedição: -- SELECIONE --

Data de expedição:

Sair  << Retornar  Avançar >> 
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5º PASO

Consultar datos de contacto y 
dirección

Aquí debe verificar sus contactos, como 
teléfono, correo electrónico y dirección. Es 
importante verificar todos los datos y cam-
biarlos si es necesario.
Cuando todo esté bien, haga clic en Siguien-
te.

5º PASSO

Confira os dados de contato e en-
dereço

Aqui você deverá conferir os seus contatos, como 
telefone, e-mail e endereço. É importante verificar 
todos os dados e alterá-los caso necessário. 
Quanto estiver tudo certo, clique em Avançar.

5º ÉTAPE

Vérifiez vos données de contact et 
d’adresse

Ici vous devrez vérifier vos contacts tels que 
téléphone, e-mail et adresse. Il est important de 
vérifier toutes les données et de les altérer si 
nécessaire. 
Quand tout est correct, cliquez sur Avancer 
(Avançar).

> SUBMISSÃO DE DADOS DO CANDIDATO CONVOCADO EM PRÉ-CADASTRO

Caro(a) LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO,

No último passo do formulário, não se esqueça de enviar os dados através do botão Enviar Pré-Cadastro, para que o

pré-cadastro seja de fato realizado.

1º passo

Confira a opção de

curso

2º passo

Informe dados pessoais

3º passo

Informe dados de

documentos pessoais

4º passo

Informe dados de

contato e endereço

5º passo

Adicione documentos

anexos

6º passo

Revise e concorde com

as declarações

DADOS DOCUMENTAIS

Cadastro de Pessoa Física (CPF):

Carteira de Reg. Nacional Migratória - CRNM:

Data validade CRNM:

Passaporte:

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

Número de identidade: 0706200300095

Órgão de expedição (Sigla):

UF de expedição: -- SELECIONE --

Data de expedição:
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> SUBMISSÃO DE DADOS DO CANDIDATO CONVOCADO EM PRÉ-CADASTRO

Caro(a) LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO,

No último passo do formulário, não se esqueça de enviar os dados através do botão Enviar Pré-Cadastro, para que o

pré-cadastro seja de fato realizado.

1º passo

Confira a opção de

curso

2º passo

Informe dados pessoais

3º passo

Informe dados de

documentos pessoais

4º passo

Informe dados de

contato e endereço

5º passo

Adicione documentos

anexos

6º passo

Revise e concorde com

as declarações

DADOS DE CONTATO E ENDEREÇO

E-mail: valladareslaura85@gmail.com

Telefone de contato 1: 88945795

Telefone de contato 2: 32271464

Telefone para contato de emergência: 33596706

Nome para contato de emergência: 31715429

ENDEREÇO:

Tipo de logradouro do endereço: Rua

Logradouro: Jacaleapa, barrio abajo.

Número:

Bairro: abajo

Complemento:

CEP:

UF (Unidade Federativa): -- SELECIONE --

Município: -- SELECIONE ANTES UMA UF --

Município (outro):

Província / Departamento / Estado: El Paraiso
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6º PASO

Envío de documentos

En este punto, le pedimos toda su atención.
Aquí deberás subir los documentos necesa-
rios para el análisis de tu pre-registro. 
Cuando todo esté correcto, haga clic en 
Siguiente. Notará que algunos de sus docu-
mentos ya están allí. Adjunte los demás 
según el Aviso.

6º PASSO

Submissão dos Documentos

Nesse momento, pedimos toda a atenção. 
Aqui você deverá realizar o upload dos docu-
mentos necessários para análise do seu pré-ca-
dastro.
Quando estiver tudo correto, clique em Avançar.
Você perceberá que já constam alguns de seus 
documentos. Anexe os demais conforme Edital.

6º ÉTAPE

Soumission des Documents

En ce moment, nous réclamons toute votre 
attention. 
Ici vous devrez réaliser le téléchargement des 
documents nécessaires pour l’analyse de votre 
Pré-Inscription.
Quand tout est correct, cliquez sur Avancer 
(Avançar)
Vous apercevrez que certains de vos documents 
sont déjà téléchargés dans le système. Joignez les 
autres, conformément à la Publication.

> SUBMISSÃO DE DADOS DO CANDIDATO CONVOCADO EM PRÉ-CADASTRO

Caro(a) LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO,

No último passo do formulário, não se esqueça de enviar os dados através do botão Enviar Pré-Cadastro, para que o

pré-cadastro seja de fato realizado.

1º passo

Confira a opção de

curso

2º passo

Informe dados pessoais

3º passo

Informe dados de

documentos pessoais

4º passo

Informe dados de

contato e endereço

5º passo

Adicione documentos

anexos

6º passo

Revise e concorde com

as declarações

DADOS DE CONTATO E ENDEREÇO

E-mail: valladareslaura85@gmail.com

Telefone de contato 1: 88945795

Telefone de contato 2: 32271464

Telefone para contato de emergência: 33596706

Nome para contato de emergência: 31715429

ENDEREÇO:

Tipo de logradouro do endereço: Rua

Logradouro: Jacaleapa, barrio abajo.

Número:

Bairro: abajo

Complemento:

CEP:

UF (Unidade Federativa): -- SELECIONE --

Município: -- SELECIONE ANTES UMA UF --

Município (outro):

Província / Departamento / Estado: El Paraiso
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> SUBMISSÃO DE DADOS DO CANDIDATO CONVOCADO EM PRÉ-CADASTRO

Caro(a) LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO,

No último passo do formulário, não se esqueça de enviar os dados através do botão Enviar Pré-Cadastro, para que o

pré-cadastro seja de fato realizado.

1º passo

Confira a opção de

curso

2º passo

Informe dados pessoais

3º passo

Informe dados de

documentos pessoais

4º passo

Informe dados de

contato e endereço

5º passo

Adicione documentos

anexos

6º passo

Revise e concorde com

as declarações

ANEXOS

Lembre-se de digitalizar a frente e o verso do documento.

 O sistema permite apenas documentos do tipo PDF com o tamanho máximo de 5MB.

ARQUIVOS - COMUNS

Certidão de nascimento ou casamento :  Alterar arquivo

Comprovante de residência :  Alterar arquivo

CRNM (Carteira de Registro Nacional Migratório) : Nenhum arquivo selecionadoEscolher arquivo

Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio :  Alterar arquivo

Documento de identidade :  Alterar arquivo

Equivalência de ensino médio : Nenhum arquivo selecionadoEscolher arquivo

Histórico escolar do ensino médio :  Alterar arquivo

Outros documentos : Nenhum arquivo selecionadoEscolher arquivo

Passaporte : Nenhum arquivo selecionadoEscolher arquivo

Requerimento de matrícula : Nenhum arquivo selecionadoEscolher arquivo

Visto fronteiriço : Nenhum arquivo selecionadoEscolher arquivo

Visto temporário tipo IV : Nenhum arquivo selecionadoEscolher arquivo
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7º PASO

Conferencia Final

Revisa, minuciosamente, toda la información 
descrita. Debes marcar la casilla donde 
informarás para completar tu Pre-Registro. 
Esta ciencia es equivalente a su Solicitud de 
matrícula. Al finalizar haz click en “Enviar 
Pre-Registro”.

7º PASSO

Conferência Final

Verifique, minuciosamente, todas as informações 
descritas. Você deverá marcar a caixinha onde 
dará ciência para poder concluir o seu Pré-Cadas-
tro. Essa ciência equivale ao seu Requerimento de 
Matrícula. Ao final, clique em “Enviar Pré-Cadastro”.

7º ÉTAPE

Vérification Finale

Vérifiez, minutieusement, toutes les informations 
décrites. Vous devrez marquer la petite case où 
vous signalerez que vous connaissez et êtes 
conscient(e) des termes et conditions et que vous 
les acceptez pour pouvoir conclure votre Pré-Ins-
cription. Cette connaissance correspond à votre 
Demande d’Immatriculation.

 

> SUBMISSÃO DE DADOS DO CANDIDATO CONVOCADO EM PRÉ-CADASTRO

Caro(a) LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO,

No último passo do formulário, não se esqueça de enviar os dados através do botão Enviar Pré-Cadastro, para que o

pré-cadastro seja de fato realizado.

1º passo

Confira a opção de

curso

2º passo

Informe dados pessoais

3º passo

Informe dados de

documentos pessoais

4º passo

Informe dados de

contato e endereço

5º passo

Adicione documentos

anexos

6º passo

Revise e concorde com

as declarações

ANEXOS

Lembre-se de digitalizar a frente e o verso do documento.

 O sistema permite apenas documentos do tipo PDF com o tamanho máximo de 5MB.

ARQUIVOS - COMUNS

Certidão de nascimento ou casamento :  Alterar arquivo

Comprovante de residência :  Alterar arquivo

CRNM (Carteira de Registro Nacional Migratório) : Nenhum arquivo selecionadoEscolher arquivo

Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio :  Alterar arquivo

Documento de identidade :  Alterar arquivo

Equivalência de ensino médio : Nenhum arquivo selecionadoEscolher arquivo

Histórico escolar do ensino médio :  Alterar arquivo

Outros documentos : Nenhum arquivo selecionadoEscolher arquivo

Passaporte : Nenhum arquivo selecionadoEscolher arquivo

Requerimento de matrícula : Nenhum arquivo selecionadoEscolher arquivo

Visto fronteiriço : Nenhum arquivo selecionadoEscolher arquivo

Visto temporário tipo IV : Nenhum arquivo selecionadoEscolher arquivo

Sair  << Retornar  Avançar >>

Universidade Federal da Integração Latino-Americana Foz do Iguaçu, 28 de Janeiro de 2022

Login Acessível para pessoas
com deficiência visual

SIGAA | Coordenadoria de Tecnologia da Informação - | | Copyright © 2006-2022 - UFRN - dev3.unila.dev3 v3.53.9

> SUBMISSÃO DE DADOS DO CANDIDATO CONVOCADO EM PRÉ-CADASTRO

Caro(a) LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO,

No último passo do formulário, não se esqueça de enviar os dados através do botão Enviar Pré-Cadastro, para que o

pré-cadastro seja de fato realizado.

1º passo

Confira a opção de

curso

2º passo

Informe dados pessoais

3º passo

Informe dados de

documentos pessoais

4º passo

Informe dados de

contato e endereço

5º passo

Adicione documentos

anexos

6º passo

Revise e concorde com

as declarações

REVISE SUAS INFORMAÇÕES

CHAMADA DE PRÉ-CADASTRO

Descrição: 1ª Chamada de PRE-CADASTRO para ESTRANGEIROS

Período: de 03/09/2021 até 26/09/2022

Data da submissão: Não foi submetido

OPÇÃO DE CURSO

Curso: MEDICINA

Modalidade: Estrangeiro - Candidatos estrangeiros

Opção de curso: 1ª opção

DADOS PESSOAIS

Nome completo: LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO

Data de Nascimento: 07/03/2003

Sexo: Feminino

Estado civil: Solteiro(a)

Nome da Mãe: RITA XIOMARA BRISEÑO

Nome do Pai: REINALDO HERIVAN VALLADARES ARGEÑAL

Tipo sanguíneo: A+

Raça: Branco(a)

Necessidade especial: Nenhuma opção

ENSINO MÉDIO

Escola onde cursou o ensino médio: Instituto Departamental de Oriente

Tipo de escola onde cursou o ensino médio: Pública

Quantidade de anos cursados no ensino médio público: Todo o ensino médio em escola pública

Ano de conclusão do ensino médio: 2019

NATURALIDADE / NACIONALIDADE

País de naturalidade: Honduras

Município de naturalidade: Jacaleapa

País de nacionalidade: Honduras

DADOS DOCUMENTAIS

Cadastro de Pessoa Física (CPF): Não informado

Carteira de Reg. Nacional Migratória - CRNM: Não informado

Data validade CRNM: Não informado

Passaporte: Não informado

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

Número de identidade: 0706200300095

Órgão de expedição (Sigla): Não informado

UF de expedição: Não informado

Data de expedição: Não informado

DADOS DE CONTATO E ENDEREÇO

E-mail: valladareslaura85@gmail.com

Telefone de contato 1: 88945795

Telefone de contato 2: 32271464

Telefone para contato de emergência: 33596706

Nome para contato de emergência: 31715429

ENDEREÇO:

Tipo de logradouro do endereço: Rua

Logradouro: Jacaleapa, barrio abajo.

Número: Não informado

Bairro: abajo

Complemento: Não informado

CEP: Não informado

Enviar Pré-Cadastro
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8º PASO

Finalización del pre-registro 
en línea

¡Felicidades! Si tu pre-registro es correcto, 
aparecerá el siguiente mensaje  . Si aparece 
algún mensaje en rojo en la parte superior de 
la página, debe revisar el asunto pendiente, 
volver a la pantalla referente al error, corregir-
lo y avanzar hasta que aparezca el mensaje 
anterior.

8º PASSO

Conclusão do Pré-Cadastro Online

Parabéns! Se seu pré-cadastro estiver correto 
aparecerá a seguinte mensagem  . Caso apareça 
alguma mensagem em vermelho no topo da 
página, você deverá verificar a pendência informa-
da, voltar até a tela referente ao erro, corrigir e 
avançar até aparecer a mensagem acima.

8º ÉTAPE

Conclusion de la Pré-Inscription
en ligne

Félicitations. Si votre Pré-Inscription est correcte, 
apparaîtra sur votre écran le message suivant  . 
Dans le cas où apparaît un message en rouge au 
sommet de la page, vous devrez vérifier le 
manque signalé par le message, retourner à 
l'espace en relation avec l’erreur, corrigez-la et 
avancez jusqu'à apparaître le message au-dessus.

> SUBMISSÃO DE DADOS DO CANDIDATO CONVOCADO EM PRÉ-CADASTRO

Caro(a) LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO,

No último passo do formulário, não se esqueça de enviar os dados através do botão Enviar Pré-Cadastro, para que o

pré-cadastro seja de fato realizado.

1º passo

Confira a opção de

curso

2º passo

Informe dados pessoais

3º passo

Informe dados de

documentos pessoais

4º passo

Informe dados de

contato e endereço

5º passo

Adicione documentos

anexos

6º passo

Revise e concorde com

as declarações

REVISE SUAS INFORMAÇÕES

CHAMADA DE PRÉ-CADASTRO

Descrição: 1ª Chamada de PRE-CADASTRO para ESTRANGEIROS

Período: de 03/09/2021 até 26/09/2022

Data da submissão: Não foi submetido

OPÇÃO DE CURSO

Curso: MEDICINA

Modalidade: Estrangeiro - Candidatos estrangeiros

Opção de curso: 1ª opção

DADOS PESSOAIS

Nome completo: LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO

Data de Nascimento: 07/03/2003

Sexo: Feminino

Estado civil: Solteiro(a)

Nome da Mãe: RITA XIOMARA BRISEÑO

Nome do Pai: REINALDO HERIVAN VALLADARES ARGEÑAL

Tipo sanguíneo: A+

Raça: Branco(a)

Necessidade especial: Nenhuma opção

ENSINO MÉDIO

Escola onde cursou o ensino médio: Instituto Departamental de Oriente

Tipo de escola onde cursou o ensino médio: Pública

Quantidade de anos cursados no ensino médio público: Todo o ensino médio em escola pública

Ano de conclusão do ensino médio: 2019

NATURALIDADE / NACIONALIDADE

País de naturalidade: Honduras

Município de naturalidade: Jacaleapa

País de nacionalidade: Honduras

DADOS DOCUMENTAIS

Cadastro de Pessoa Física (CPF): Não informado

Carteira de Reg. Nacional Migratória - CRNM: Não informado

Data validade CRNM: Não informado

Passaporte: Não informado

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

Número de identidade: 0706200300095

Órgão de expedição (Sigla): Não informado

UF de expedição: Não informado

Data de expedição: Não informado

DADOS DE CONTATO E ENDEREÇO

E-mail: valladareslaura85@gmail.com

Telefone de contato 1: 88945795

Telefone de contato 2: 32271464

Telefone para contato de emergência: 33596706

Nome para contato de emergência: 31715429

ENDEREÇO:

Tipo de logradouro do endereço: Rua

Logradouro: Jacaleapa, barrio abajo.

Número: Não informado

Bairro: abajo

Complemento: Não informado

CEP: Não informado

Enviar Pré-Cadastro
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> SUBMISSÃO DE DADOS DO CANDIDATO CONVOCADO EM PRÉ-CADASTRO

Caro(a) LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO,

No último passo do formulário, não se esqueça de enviar os dados através do botão Enviar Pré-Cadastro, para que o

pré-cadastro seja de fato realizado.

1º passo

Confira a opção de

curso

2º passo

Informe dados pessoais

3º passo

Informe dados de

documentos pessoais

4º passo

Informe dados de

contato e endereço

5º passo

Adicione documentos

anexos

6º passo

Revise e concorde com

as declarações

REVISE SUAS INFORMAÇÕES

CHAMADA DE PRÉ-CADASTRO

Descrição: 1ª Chamada de PRE-CADASTRO para ESTRANGEIROS

Período: de 03/09/2021 até 26/09/2022

Data da submissão: 28/01/2022 15:12

OPÇÃO DE CURSO

Curso: MEDICINA

Modalidade: Estrangeiro - Candidatos estrangeiros

Opção de curso: 1ª opção

DADOS PESSOAIS

Nome completo: LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO

Data de Nascimento: 07/03/2003

Sexo: Feminino

Estado civil: Solteiro(a)

Nome da Mãe: RITA XIOMARA BRISEÑO

Nome do Pai: REINALDO HERIVAN VALLADARES ARGEÑAL

Tipo sanguíneo: A+

Raça: Branco(a)

Necessidade especial: Nenhuma opção

ENSINO MÉDIO

Escola onde cursou o ensino médio: Instituto Departamental de Oriente

Tipo de escola onde cursou o ensino médio: Pública

Quantidade de anos cursados no ensino médio público: Todo o ensino médio em escola pública

Ano de conclusão do ensino médio: 2019

NATURALIDADE / NACIONALIDADE

País de naturalidade: Honduras

Município de naturalidade: Jacaleapa

País de nacionalidade: Honduras

DADOS DOCUMENTAIS

Cadastro de Pessoa Física (CPF): Não informado

Carteira de Reg. Nacional Migratória - CRNM: Não informado

Data validade CRNM: Não informado

Passaporte: Não informado

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

Número de identidade: 0706200300095

Órgão de expedição (Sigla): Não informado

UF de expedição: Não informado

Data de expedição: Não informado

DADOS DE CONTATO E ENDEREÇO

E-mail: valladareslaura85@gmail.com

Telefone de contato 1: 88945795

Telefone de contato 2: 32271464

Telefone para contato de emergência: 33596706

Nome para contato de emergência: 31715429

ENDEREÇO:

Tipo de logradouro do endereço: Rua

Logradouro: Jacaleapa, barrio abajo.

Número: 0

Bairro: abajo

Enviar Pré-Cadastro

Sair   << Retornar
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> SUBMISSÃO DE DADOS DO CANDIDATO CONVOCADO EM PRÉ-CADASTRO

Caro(a) LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO,

No último passo do formulário, não se esqueça de enviar os dados através do botão Enviar Pré-Cadastro, para que o

pré-cadastro seja de fato realizado.

1º passo

Confira a opção de

curso

2º passo

Informe dados pessoais

3º passo

Informe dados de

documentos pessoais

4º passo

Informe dados de

contato e endereço

5º passo

Adicione documentos

anexos

6º passo

Revise e concorde com

as declarações

REVISE SUAS INFORMAÇÕES

CHAMADA DE PRÉ-CADASTRO

Descrição: 1ª Chamada de PRE-CADASTRO para ESTRANGEIROS

Período: de 03/09/2021 até 26/09/2022

Data da submissão: 28/01/2022 15:12

OPÇÃO DE CURSO

Curso: MEDICINA

Modalidade: Estrangeiro - Candidatos estrangeiros

Opção de curso: 1ª opção

DADOS PESSOAIS

Nome completo: LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO

Data de Nascimento: 07/03/2003

Sexo: Feminino

Estado civil: Solteiro(a)

Nome da Mãe: RITA XIOMARA BRISEÑO

Nome do Pai: REINALDO HERIVAN VALLADARES ARGEÑAL

Tipo sanguíneo: A+

Raça: Branco(a)

Necessidade especial: Nenhuma opção

ENSINO MÉDIO

Escola onde cursou o ensino médio: Instituto Departamental de Oriente

Tipo de escola onde cursou o ensino médio: Pública

Quantidade de anos cursados no ensino médio público: Todo o ensino médio em escola pública

Ano de conclusão do ensino médio: 2019

NATURALIDADE / NACIONALIDADE

País de naturalidade: Honduras

Município de naturalidade: Jacaleapa

País de nacionalidade: Honduras

DADOS DOCUMENTAIS

Cadastro de Pessoa Física (CPF): Não informado

Carteira de Reg. Nacional Migratória - CRNM: Não informado

Data validade CRNM: Não informado

Passaporte: Não informado

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

Número de identidade: 0706200300095

Órgão de expedição (Sigla): Não informado

UF de expedição: Não informado

Data de expedição: Não informado

DADOS DE CONTATO E ENDEREÇO

E-mail: valladareslaura85@gmail.com

Telefone de contato 1: 88945795

Telefone de contato 2: 32271464

Telefone para contato de emergência: 33596706

Nome para contato de emergência: 31715429

ENDEREÇO:

Tipo de logradouro do endereço: Rua

Logradouro: Jacaleapa, barrio abajo.

Número: 0

Bairro: abajo

Enviar Pré-Cadastro

Sair   << Retornar

Universidade Federal da Integração Latino-Americana Foz do Iguaçu, 28 de Janeiro de 2022

Login Acessível para pessoas
com deficiência visual
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(x) fechar mensagens
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TUTORIAL PRÉ-CADASTRO ONLINE

TUTORIEL  PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE

8 PASOS PARA EL PRE-REGISTRO
8 PASSOS PARA O PRÉ-CADASTRO



Maintenant attendez l'analyse des documents et vérifiez les 
résultats, conformément à la Publication de Convocation 
de la Pré-Inscription en Ligne. 
En cas de doutes sur la Pré-Inscription, entrez en contact à 
travers l’email 
prograd.deaca@unila.edu.br 

Agora aguarde a análise dos documentos e confira os 
resultados, conforme o Edital de Convocação para o 
Pré-cadastro on-line. 
Em caso de dúvidas quanto ao Pré-Cadastro, entre em 
contato pelo e-mail prograd.deaca@unila.edu.br

Ahora espere a que se analicen los documentos y verifique 
los resultados, según el Aviso de Convocatoria de Preins-
cripción en línea.
Si tiene alguna pregunta sobre la Preinscripción, contácte-
nos en prograd.deaca@unila.edu.br

> SUBMISSÃO DE DADOS DO CANDIDATO CONVOCADO EM PRÉ-CADASTRO

Caro(a) LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO,

No último passo do formulário, não se esqueça de enviar os dados através do botão Enviar Pré-Cadastro, para que o

pré-cadastro seja de fato realizado.

1º passo

Confira a opção de

curso

2º passo

Informe dados pessoais

3º passo

Informe dados de

documentos pessoais

4º passo

Informe dados de

contato e endereço

5º passo

Adicione documentos

anexos

6º passo

Revise e concorde com

as declarações

REVISE SUAS INFORMAÇÕES

CHAMADA DE PRÉ-CADASTRO

Descrição: 1ª Chamada de PRE-CADASTRO para ESTRANGEIROS

Período: de 03/09/2021 até 26/09/2022

Data da submissão: 28/01/2022 15:12

OPÇÃO DE CURSO

Curso: MEDICINA

Modalidade: Estrangeiro - Candidatos estrangeiros

Opção de curso: 1ª opção

DADOS PESSOAIS

Nome completo: LAURA AVIGAIL VALLADARES BRISEÑO

Data de Nascimento: 07/03/2003

Sexo: Feminino

Estado civil: Solteiro(a)

Nome da Mãe: RITA XIOMARA BRISEÑO

Nome do Pai: REINALDO HERIVAN VALLADARES ARGEÑAL

Tipo sanguíneo: A+

Raça: Branco(a)

Necessidade especial: Nenhuma opção

ENSINO MÉDIO

Escola onde cursou o ensino médio: Instituto Departamental de Oriente

Tipo de escola onde cursou o ensino médio: Pública

Quantidade de anos cursados no ensino médio público: Todo o ensino médio em escola pública

Ano de conclusão do ensino médio: 2019

NATURALIDADE / NACIONALIDADE

País de naturalidade: Honduras

Município de naturalidade: Jacaleapa

País de nacionalidade: Honduras

DADOS DOCUMENTAIS

Cadastro de Pessoa Física (CPF): Não informado

Carteira de Reg. Nacional Migratória - CRNM: Não informado

Data validade CRNM: Não informado

Passaporte: Não informado

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

Número de identidade: 0706200300095

Órgão de expedição (Sigla): Não informado

UF de expedição: Não informado

Data de expedição: Não informado

DADOS DE CONTATO E ENDEREÇO

E-mail: valladareslaura85@gmail.com

Telefone de contato 1: 88945795

Telefone de contato 2: 32271464

Telefone para contato de emergência: 33596706

Nome para contato de emergência: 31715429

ENDEREÇO:

Tipo de logradouro do endereço: Rua

Logradouro: Jacaleapa, barrio abajo.

Número: 0

Bairro: abajo
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