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PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE MESTRADO 
EM INTEGRAÇÃO CONTEMPORÂNEA DA AMÉRICA LATINA – ICAL 

 

O Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América Latina (PPG-

ICAL) faz saber que, do dia 26 de maio de 2014 ao dia 27 de junho de 2014 , estarão abertas 

as inscrições para o processo seletivo do Curso de Mestrado em Integração Contemporânea 

da América Latina – ICAL.  

 

1. Das Vagas . 

 

1.1. O Programa oferece 15 (quinze) vagas  gratuitas no Curso de Mestrado, distribuídas 

entre suas duas linhas de pesquisa, para início de atividades em agosto de 2014. 

 

1.2. Preferencialmente, as vagas são destinadas a candidatos latino-americanos. 

 

1.3. O preenchimento de todas as vagas não é obrigatório. 

 

1.4. Na distribuição das vagas será considerada a proporcionalidade entre brasileiros e 

demais latino-americanos. 

 

2. Da Inscrição no Processo Seletivo.  

 

2.1. As inscrições para o Curso de Mestrado em Integração Contemporânea da América 

Latina – ICAL, para ingresso em agosto de 2014, serão realizadas entre os dias 26 de maio 

de 2014 e 27 de junho de 2014 . 

 



2.2. O processo seletivo destina-se a candidatos que concluíram a graduação na área das 

Ciências Humanas e Sociais, Linguística, Letras e Artes, aceitando-se eventual candidatura 

justificada de graduados em outras áreas de conhecimento. 

 

2.3. Candidatos com conclusão de graduação prevista para a data limite de 15 de julho de 

2014 deverão anexar uma declaração de sua instituição de ensino indicando a data prevista 

para a mesma. 

 

2.4. As inscrições serão realizadas unicamente por via eletrônica 

(secretaria.ical@unila.edu.br ). Caso o candidato não receba, no prazo de dois dias úteis, 

mensagem de confirmação da inscrição, deverá entrar em contato pelo telefone +55 (45) 

3576-7306 ou Skype: ppgical  

 

2.5. São documentos imprescindíveis  para a inscrição, a serem apresentados em português 

ou em espanhol, agrupados e enviados em arquivo eletrônico único , no formato PDF 

(podendo ser comprimido, caso seja necessário; tamanho máximo: 10MB): 

 

a) Formulário de inscrição (ANEXO 1) devidamente preenchido, solicitando inscrição 

em uma linha de pesquisa, com obrigatoriedade da indicação do nome de dois possíveis 

orientadores, entre os docentes do programa, em ordem de prioridade, sendo a primeira 

opção, obrigatoriamente, um docente permanente. O formulário de inscrição e a lista dos 

docentes do PPG-ICAL encontram-se disponíveis na página eletrônica do ICAL: 

http://unila.edu.br/mestrado/ical  

b) Projeto de pesquisa, assim estruturado: Título; Introdução; Justificativa; Objetivos; 

Fundamentação teórica e metodológica; Bibliografia e outras fontes (formato A4, máximo de 

15 páginas, fonte Arial 12, espaço 1,5); 

c) Currículo de acordo com o modelo (ANEXO 2) e deverá incluir os documentos 

comprobatórios. Os documentos comprobatórios originais serão verificados no ato da 

matrícula dos selecionados; 

d) Diploma (ou declaração da instituição) e histórico escolar de graduação; 



e) Documento de identidade, com fotografia recente, válido no país de residência, ou 

passaporte; 

f) CPF (unicamente para os candidatos brasileiros); 

g) Certidão de quitação eleitoral (www.tse.gov.br, unicamente para os candidatos 

brasileiros); 

h) Quitação de serviço militar obrigatório (unicamente para os candidatos brasileiros). 

 

2.6. No formulário de inscrição, o candidato deve manifestar ciência de que todas as 

atividades acadêmicas se desenvolvem de forma bilíngue, em português e espanhol. 

 

2.7. A lista das inscrições homologadas será divulgada no dia 30 de junho de 2014 , na 

página eletrônica do ICAL (http://unila.edu.br/mestrado/ical ), até às 23h59min, horário de 

Brasília. 

  

3. Do Processo Seletivo 

 

3.1. O Processo seletivo constará de duas fases: 

 

a) Primeira fase, eliminatória e classificatória: análise do projeto  (peso 5), do currículo  

e do histórico escolar  (peso 5). Serão classificados até 20 (vinte) candidatos para cada uma 

das linhas de pesquisa. 

 

b) Segunda fase, eliminatória e classificatória: entrevista (peso 10) à distância (Skype 

com vídeo) com os candidatos classificados na primeira fase. 

 

3.2. A entrevista consistirá na discussão do projeto de pesquisa e na avaliação da capacidade 

de compreensão dos textos  abaixo (os artigos estão disponíveis para download na página 

eletrônica do ICAL: http://unila.edu.br/mestrado/ical  no item Inscrições ): 

 

 

ADES, Dawn. Arte na América Latina , Cosac & Naify, SP.  1997. 



 

CANCLINI, Néstor García. Culturas híbridas, poderes oblicuos. In: Culturas híbridas . 

Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Grijalbo, 1989.  

 

GUIMARÃES, Samuel Pinheiro (2007). O mundo multipolar e a integração sul-americana. In:  

Comunicação & Política , v. 25, n. 3, p.169-189. 

 

OCAMPO, José Antonio. Raúl Prebisch y la agenda del desarrollo en los albores del siglo XXI. 

In: Revista de la CEPAL , n. 75, Diciembre de 2001. 

 

PRECIADO, Jaime. América Latina no Sistema-Mundo: questionamentos e alianças centro-

periferia. In: Caderno CRH , v.21, p. 253-268, 2008. 

 

SILVEIRA, Maria Laura. Por uma teoria do espaço latino-americano In:  LEMES, A. I.G., 

SILVEIRA, M. L.; ARROYO, M. (orgs.). Questões territoriais na América Latina,  Buenos 

Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO; São Paulo: Universidade de 

São Paulo, 2006.  

 

SOUZA, Nilson Araújo. (2012). América Latina: as ondas da integração. In: Oikos  (Rio de 

Janeiro), v. 11, n. 1 (2012), p. 87-126. 

 

3.3. Pontuação para Análise do Currículo 

TITULAÇÃO (pontuação máxima: 1 ponto): 

• Mestrado: 1,0 

• Especialização: 1,0 

 

PRODUÇÃO INTELECTUAL E ARTÍSTICA PUBLICADA OU REGISTRADA NOS 

ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS (pontuação máxima: 4 pontos): 

• Livro, publicado por editora com conselho editorial: até 0,50 por livro 

• Capitulo de livro, publicado por editora com conselho editorial: até 0,20 por capítulo 

• Artigo em periódico indexado: até 0,20 por artigo 



• Artigo, publicado em periódicos não indexados: até 0,10 por artigo 

• Trabalho completo, publicado em anais de congressos: até 0,10 por artigo  

• Produção intelectual (patentes, processos e outros) com registro: até 0,50 por 

produção/obra 

 

3.4. Todos os candidatos selecionados para a entrevista à distância deverão confirmar  

previamente sua participação, por correio eletrônico (secretaria.ical@unila.edu.br ). Caso 

algum candidato selecionado deixe de confirmar sua participação na entrevista, o PPG-ICAL 

poderá convocar o classificado seguinte. 

 

3.5. A entrevista poderá considerar a experiência do candidato em instituições e projetos de 

desenvolvimento social, cultural e comunitário. 

  

3.6. A entrevista será realizada em português ou espanhol, segundo a opção indicada pelo 

candidato no formulário de inscrição. 

 

3.7. A nota para classificação final no processo seletivo será a média aritmética das notas 

obtidas nas duas fases. 

 

3.8. A entrevista é a última etapa do processo de seleção. É soberana a decisão da banca no 

que se refere à classificação final dos candidatos. 

 

4. Do Exame de Proficiência em Língua Adicional 

 

4.1. As atividades do curso serão desenvolvidas em português e espanhol. 

 

4.2. O candidato deverá, até o final do primeiro semestre letivo, apresentar certificado de 

proficiência em duas línguas adicionais, atestado por instituições de ensino superior ou testes 

reconhecidos pela rede internacional. Uma deverá, obrigatoriamente , ser espanhol (para 

candidatos brasileiros) ou português (para candidatos hispanofalantes). A outra língua deverá 

ser inglês ou francês para todos os candidatos.  



 

4.3. O candidato que não possuir certificado de proficiência deverá realizar exame aplicado 

pelo programa até o final do primeiro semestre letivo. 

 

5. Do Resultado da Seleção  

 

5.1. Os resultados de cada fase da seleção serão divulgados na página eletrônica do ICAL: 

http://unila.edu.br/mestrado/ical  conforme calendário no item 9 deste edital. 

  

6. Das Bolsas de Estudo 

 

6.1. O PPG-ICAL não garante bolsa de estudo aos ingressantes. Eventualmente, podem-se 

obter bolsas de acordo com a disponibilidade das agências de fomento. 

 

6.2. A classificação no processo seletivo é um dos critérios para uma eventual atribuição de 

bolsa de estudo. 

 

7. Da Matrícula 

 

7.1. Para realizar a matrícula, o candidato aprovado no processo seletivo deverá apresentar 

original e cópia  simples do diploma ou certificado de conclusão de graduação, entre outros 

documentos especificados no edital de homologação do resultado final do processo seletivo. 

O descumprimento desta exigência implicará na desclassificação do candidato. 

 

7.2. A matrícula dos candidatos aprovados será realizada presencialmente entre 11 e 15 de 

agosto de 2014 , das 14h às 17h, na secretaria do PPG-ICAL: Parque Tecnológico Itaipu 

(PTI), Av. Tancredo Neves, 6731, Bloco 15, Espaço 02, Sala 03, Foz do Iguaçu, Paraná, 

Brasil. 

 

8. Disposições Finais 

 



8.1. A inscrição do candidato implica conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital, não sendo aceita alegação de desconhecimento. 

 

8.2. Os casos omissos ou situações não previstas neste edital serão analisados pelo 

Colegiado do PPG-ICAL. 

 

9. Calendário do Processo Seletivo . 

 

Publicação do edital 26 de maio de 2014 

Período de inscrições 26 de maio a 27 de junho de 2014 

Publicação das inscrições homologadas 30 de junho de 2014 

Análise do projeto, do currículo e do histórico escolar 30 de junho a 4 de julho de 2014 

Publicação do resultado preliminar da 1ª fase 5 de julho de 2014, até às 12h (horário de 
Brasília) 

Interposição de recursos  5 a 7 de julho de 2014, até às 23h59min 
(horário de Brasília) 

Resultado do julgamento dos recursos 9 de julho de 2014 

Homologação e publicação do resultado da 1ª fase 9 de julho de 2014 

Publicação do calendário de entrevistas 9 de julho de 2014 

Confirmação pelo candidato de sua entrevista 10 e 11 de julho de 2014 

Realização das entrevistas 14 a 18 de julho de 2014 

Publicação do resultado da 2ª fase 22 de julho de 2014, até às 12h (horário de 
Brasília) 

Interposição de recursos 22 a 24 de julho de 2014, até às 23h59min 
(horário de Brasília) 

Resultado do julgamento de recursos 26 de julho de 2014 

Homologação e publicação do resultado final 26 de julho de 2014 

Envio das cartas de aceite (aos candidatos 
estrangeiros)  

28 a 29 de julho de 2014 

Matrícula 11 a 15 de agosto de 2014 

Início provável das aulas 25 de agosto de 2014 

 


