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EDITAL 05/2015, DE 30 DE JANEIRO DE 2015 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América Latina
(PPG-ICAL) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), no uso de suas
atribuições, comunica a abertura das inscrições para o processo de seleção de candidatos a aluno
especial no Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América Latina, para
início em março de 2015, em estrita observância às normas estabelecidas neste edital e na legislação
vigente.

I – INSCRIÇÕES
1. Para candidatar-se a aluno especial do programa de Mestrado em Integração Contemporânea da
América  Latina  o  candidato  deverá  ser  diplomado  em  curso  de  graduação  de  duração  plena,
devidamente reconhecido no país de obtenção.
2. O candidato poderá se inscrever em SOMENTE 1 (uma) disciplina. 
3. O período para inscrição de candidaturas será de 09 a 10 de fevereiro de 2015.
4.  Para  inscrição  é  necessário  o  envio  da  documentação  relacionada  para  o  e-mail
secretaria.ical@unila.edu.br, em arquivo único formato PDF respeitando a ordem dos documentos
a seguir: 
a) Formulário de Inscrição preenchido e justificativa circunstanciada de seu interesse em cursar a
disciplina escolhida (ANEXO I); 
b) Cópia do diploma de curso superior ou certificado de conclusão de curso  superior, acompanhado
de histórico escolar integral; 
c) Cópia do RG, RNE ou Passaporte;
d) Cópia do CPF para brasileiros
e) Curriculum Vitae atualizado (candidatos brasileiros devem apresentar o Currículo Lattes).

No campo assunto do e-mail, o candidato deverá escrever: “Inscrição Aluno Especial”. No corpo do
e-mail o candidato deverá mencionar seu nome completo e a disciplina para a qual concorre. 

II – VAGAS
1. Serão abertas até 5 (cinco) vagas para alunos especiais em cada uma das disciplinas oferecidas no
1º semestre de 2015, conforme abaixo:

Disciplina: Integração Competitiva e Uso Corporativo do Território
Dia / horário: segunda-feira/ 8h30-12h30
Prof. Marcos Xavier

Disciplina: Novo Constitucionalismo Latino Americano
Dia / horário: segunda-feira / 8h30-12h30
Prof. Gisele Ricobom e Felix Pablo Friggeri

Disciplina: Integração, Pensamento de Fronteira e Fronteiras 
Dia / horário: quarta-feira / 8h30-12h30
Profs. Jayme Benvenuto Lima Junior e Juan Agullo
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Disciplina: Teoria Geopolítica
Dia / horário: quarta-feira / 14h-18h 
Prof. Juan Agullo

Disciplina:  Segurança Internacional, Conflitos e Integração Regional na América Latina e
América do Sul
Dia / horário:  quarta-feira / 14h-18h 
Prof. Lucas Kerr

Disciplina: Cultura e Sociedade na América Latina  
Dia / horário: quinta-feira /  8h30-12h30
Profs. Senilde Alcântara Guanaes, Gerson Ledezma e Clara Angelica Suarez de Cruz. 

Disciplina: Economia Política da América Latina
Dia / horário: quinta-feira /  8h30-12h30
Profs. Nilson Araujo de Souza e  Wolney

Disciplina: Integração Política e Social Contemporânea da América Latina 
Dia / horário: quinta-feira /  14h-18h
Profs. Nilson Araújo de Souza, Lucas Kerr e Roberto França da Silva Junior

Disciplina: História da América Latina
Dia / horário: sexta-feira / 8h30-12h30
Prof. Gerson Ledezma

Disciplina: Peronismo: Setores Populares, Democracia e Revolução na América Latina
Dia / horário: sexta-feira / 14h-18h
Profs. Paulo Renato e Felix Pablo Friggeri

2.  As  ementas  das  disciplinas  encontram-se  disponíveis  na  página  eletrônica  do  PPG-ICAL:
http://unila.edu.br/mestrado/ical

III – SELEÇÃO

1.  O(s)  professor(es)  responsável(is)  pela  disciplina  escolhida  pelo  candidato  avaliará(ão)  a
justificativa circunstanciada apresentada no Formulário de Inscrição (ANEXO I), assim como o
currículo, o diploma e o histórico escolar do candidato, sobretudo no que se refere às competências
do postulante e à adequação entre a disciplina e o currículo avaliado.

2. O Colegiado do PPG-ICAL reserva-se o direito de não preencher o total de vagas oferecidas.

3. A inscrição no processo seletivo e a matrícula administrativa na condição de aluno especial são
gratuitas.

IV – RESULTADO E MATRÍCULA

1. A lista dos nomes dos candidatos selecionados será divulgada no dia 25 de fevereiro de 2015, até
as 23h59min.

2.A decisão do(s) docente (s) responsável(is) pela disciplina é soberana e irrecorrível. 

3. A matrícula dos candidatos selecionados será feita nos dias 26 e  27 de fevereiro de 2015, no
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horário  das  8h30 às  12h,  e  das  13h30 às  17h,  na  Secretaria  do  programa,  na  Pró-Reitoria  de
Pesquisa e Pós-Graduação, (Avenida Silvio Américo Sasdelli, 1842 - Vila A, Edifício Comercial
Lorivo, Térreo, Sala 1, CEP: 85866-000 - Foz do Iguaçu - Paraná). O candidato deverá efetivar sua
matrícula  pessoalmente  e  apresentar  cópias  e  originais  dos  documentos  de  identificação  com
fotografia, CPF (para Brasileiros), diploma de graduação e histórico escolar. A ficha de matrícula
será disponibilizada no edital de resultado do processo seletivo.

V – DISPOSIÇÕES FINAIS

1. A inscrição no processo de seleção implica a aceitação plena de todos os termos e regras deste
Edital.

2.  O  aluno  especial  deverá  submeter-se  a  processo  seletivo  específico,  caso  decida  ingressar
posteriormente como aluno regular do PPG-ICAL.

3.  O  candidato  aprovado  que  não  comparecer  à  matrícula  ou  que  apresentar  documentação
incompleta perderá a vaga, por desistência. O PPG-ICAL reserva-se o direito de convocar outro
candidato para a vaga aberta pela desistência.

4.As aulas terão início na primeira semana de março de 2015 conforme cronograma a ser divulgado
pelo PPG-ICAL.

5.  Fica  vedado ao  aluno especial  que desistir  do  curso  ou  reprovar  na  disciplina,  por  nota  ou
frequência, o direito de matrícula em outra disciplina.

6. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPG-ICAL.

Coordenador do PPG-ICAL



ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

DADOS PESSOAIS
Nome: 

(   ) RG (   ) RNE   _________________________ Data Expedição: _________________________ 

Órgão Emisssor  _________________________ UF: ______

CPF (para brasileiros) _______________________________

Data de nascimento: ____/____/______   Estado Civil: _______________

Título de eleitor (para brasileiros) __________________   Zona: ___________   Seção: _________
UF: _______    Data de emissão: _____________

Passaporte: ______________________________________________________________________

Nome da mãe:

CONTATOS

Telefone Residencial: (        ) ___________________
Telefone Celular: (       ) _______________________

E-mail 

ENDEREÇO RESIDENCIAL
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

CEP: ___________________ Cidade: _________________ Estado ________ País: _____________

CURSO DE GRADUAÇÃO:
________________________________________________________________________________

Instituição de ensino: ______________________________________________________________

DISCIPLINA PRETENDIDA:
________________________________________________________________________________

ADICIONAR EM PÁGINA SEPARADA A JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA PARA A
ESCOLHA DA DISCIPLINA. DATAR E ASSINAR A JUSTIFICATIVA.

FOZ DO IGUAÇU, ____ DE _______ DE 2015.

______________________________
Assinatura do Candidato


