
Mestrado Interdisciplinar em
Estudos Latino-Americanos

EDITAL 001/2014 PPG-IELA

 DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O CURSO DE MESTRADO

INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS LATINO-AMERICANOS 2014

A Coordenação  do  Programa  de  Pós-Graduação  Interdisciplinar  em  Estudos  Latino-

Americanos (PPG-IELA) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA),  no

uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para a distribuição de 2 (duas)

bolsas de estudo para o Curso de Mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos, de

acordo com as seguintes disposições:

I – BOLSAS

Serão distribuídas duas bolsas da cota CAPES/Demanda Social para estudantes da 

primeira turma de 2014 do Curso de Mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-americanos.

II – REQUISITOS

1. Ter sido selecionado na fase final do processo seletivo regido pelo Edital 01/2013 PPG-

IELA.

2. Não ter vínculo empregatício, exceto em casos admitidos pela CAPES.

3. Não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de

outro programa da CAPES, de outra agência de fomento pública, nacional ou internacional, ou

empresa pública ou privada.

4. Realizar a inscrição em formulário próprio (Anexo 1).

5. Anexar cópia de comprovantes de renda para o ano de 2012.

III – CRONOGRAMA

1. Publicação do edital: 14 de fevereiro de 2014.

2. Recebimento das inscrições por e-mail: 17 a 21 de fevereiro de 2014.

3. Publicação dos resultados: 25 de fevereiro de 2014.

IV – CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

1. A pontuação final da avaliação no processo seletivo para o Curso de Mestrado terá peso

2 (dois) no cálculo da média final.

2.  A justificativa  documentada  de  carência  de  recursos  financeiros  para  manutenção

pessoal durante o curso terá peso 1 (um) no cálculo da média final.



V – PERÍODO DE VIGÊNCIA

A dotação  da bolsa  será  anual,  mas depende  da  avaliação  do  relatório  semestral  de

atividades, podendo ser renovada por mais um ano, sem exceder o prazo de 24 (vinte e quadro)

meses.

VI – CONSIDERAÇÕES

Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa. Este edital entrará em vigor

na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Foz do Iguaçu, 13 de fevereiro de 2014.

Prof. Dr. Luis Eduardo Alvarado Prada

Vice-Coordenador do PPG-IELA

ILAACH/UNILA



ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

 

DADOS PESSOAIS

Nome: ______________________________________________________________________

Documento de Identidade: ___________________________ Telefones:_________________

E-mail:______________________________________________________________________

 

JUSTIFICATIVA  CIRCUNSTANCIADA  PARA  A  NECESSIDADE  DE  BOLSA  (ATÉ  400
PALAVRAS):

Declaro conhecer e aceitar as normas de inscrição no processo de seleção de bolsistas regidos
pelo Edital 001/2014 PPG IELA.

FOZ DO IGUAÇU, ___ DE FEVEREIRO DE 2014.

 

______________________________

Assinatura do Candidato


