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O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (PPG-

IELA) destina-se a receber pesquisadores latino-americanos e demais interessados em

questões relativas ao continente. As inscrições para o Processo de Seleção 2015 de

candidatos ao Mestrado estarão abertas do dia 1º de setembro de 2014 ao dia 03 de

novembro de 2014.

1. Das Vagas.

1.1. O Programa oferece vinte e duas vagas totalmente gratuitas no curso de Mestrado,

distribuídas entre suas duas linhas de pesquisa, para início de atividades em março de

2015.

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

2. Da Inscrição no Processo Seletivo.

2.1. As inscrições no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-

Americanos (IELA), para ingresso em março de 2015, serão realizadas  do dia 1º de

setembro de 2014 ao dia 03 de novembro 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
fevereiro  de  2015  deverão  anexar  uma  declaração  de  sua  instituição  de  ensino
indicando a data para a colação de grau.

2.4.  As  inscrições  serão  realizadas  unicamente  por  via  eletrônica
(maestria.iela@unila.edu.br). Caso o candidato não receba, no prazo de dois dias úteis,
mensagem de confirmação da inscrição, deverá entrar em contato com a Coordenação
do Curso (secretaria.iela@unila.edu.br).

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:

a. Formulário de inscrição devidamente preenchido, solicitando inscrição em uma linha
de pesquisa, com indicação de dois possíveis orientadores, em ordem de preferência.
O  formulário  se  encontra  disponível  na  página  eletrônica  do  IELA
(www.unila.edu.br/mestrado/iela);
b.  Projeto de pesquisa (formato A4,  máximo de 15 páginas, fonte Arial  12, espaço
duplo), assim estruturado: 

• Título; 

• Introdução; 

• Justificativa; 

• Objetivos; 

• Fundamentação teórica e metodológica; 

• Hipótese de trabalho;

• Bibliografia e outras fontes.
c.  Curriculum  Vitae  (candidatos  estrangeiros)  ou  Currículo  Lattes  (candidatos
brasileiros), com comprovantes em anexo.
d. Diploma e Histórico escolar de graduação (são aceitos documentos em espanhol,
português, inglês, francês, italiano, alemão; para os demais idiomas, os documentos
devem ser apresentados em tradução juramentada).
e. Documento de identidade válido no país de residência ou passaporte;
f.  Comprovante  atualizado  de  quitação  eleitoral  (www.tse.gov.br)  e  de  quitação  de
serviço militar obrigatório (unicamente para os candidatos brasileiros);
g. Uma fotografia de identidade recente.



Parágrafo  único:  os  documentos  comprobatórios  originais  serão  obrigatoriamente
verificados no ato da matrícula dos selecionados.

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/ou
espanhol.

2.7.  A lista das inscrições homologadas será divulgada no dia 05 de Novembro de
2014, na página eletrônica do PPG-IELA.
 

3. Do Processo Seletivo

3.1. O Processo Seletivo constará de duas fases:

a.  Primeira  Fase,  eliminatória  e  classificatória,  com  atribuição  de  nota:  análise  do

Projeto,  do  Curriculum Vitae  e  do Histórico  Escolar,  para  classificação de até  dois

candidatos por orientador. Serão automaticamente eliminados os projetos que não se

enquadrarem nas linhas de pesquisa do PPG-IELA e dos orientadores, assim como as

candidaturas que obtiverem nota inferior a 7 (sete).

b.  Segunda Fase,  eliminatória e classificatória,  com atribuição de nota:  entrevista a

distância (Skype com vídeo),  gravada, com os candidatos selecionados na primeira

fase.  Os  candidatos  que  obtiverem nota  inferior  a  7  (sete)  serão  automaticamente

eliminados.

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

capacidade de compreensão dos seguintes textos, na versão idiomática escolhida pelo

candidato:

GARCÍA  CANCLINI,  Néstor.  Culturas  híbridas,  poderes  oblíquos.  In:  ____. Culturas  Híbridas -

estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: EDUSP, 1997, p. 283-350. Disponível em:

http://www.ufrgs.br/cdrom/garcia/garcia.pdf. Acesso em 21 ago. 2014.

GARCÍA  CANCLINI,  Néstor.  Culturas  híbridas,  poderes  oblicuos.  In:  ____. Culturas  híbridas.

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

http://red.pucp.edu.pe/ridei/wp-content/uploads/biblioteca/73.pdf. Acesso em 21 ago. 2014.

http://www.ufrgs.br/cdrom/garcia/garcia.pdf
http://red.pucp.edu.pe/ridei/wp-content/uploads/biblioteca/73.pdf


VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. O mármore e a murta: sobre a inconstância da alma selvagem.  In:

____.  A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia.  São Paulo: Cosac &

Naify, 2002, p. 183-264. Disponível em:  http://pt.scribd.com/doc/43233377/Eduardo-Viveiros-de-Castro-

A-Inconstancia-da-Alma-Selvagem.  Acesso  em  21  ago.  2014.  [Versão  em  espanhol  disponível  em:

http://pt.scribd.com/doc/91233682/El-marmol-y-el-mirto-la-inconstancia-del-alma-salvaje-

Viveiros-de-Castro-traduccion-Jose-Isla]

3.3. Todos os candidatos selecionados para a entrevista a distância deverão confirmar

previamente sua participação, por correio eletrônico (maestria  .iela@unila.edu.br). Caso

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

IELA poderá convocar o classificado seguinte.

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

pelo candidato no Formulário de inscrição.

3.5. A entrevista é a última etapa do processo de seleção e é soberana a decisão do

colegiado no que se refere à classificação final dos candidatos.

3.6 Fica vedada a inscrição de servidores da UNILA vinculados administrativamente ao

processo seletivo, caso não tenham solicitado afastamento de suas funções antes da

publicação deste Edital. 

4. Do Exame de Proficiência em Língua Estrangeira

4.1. O PPG-IELA é um programa bilíngue e todas as atividades do Programa serão

desenvolvidas em português e/ou espanhol.

5. Do Resultado da Seleção

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

PPG-IELA.
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6. Das Bolsas de Estudo

6.1.  O  ingresso  na  pós-graduação  não  implica  direito  a  recebimento  de  bolsa  de

estudo.

6.2. A classificação neste processo seletivo não é critério para a eventual atribuição de

bolsas de estudos.

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 de seleção. O descumprimento desta disposição implicará

desligamento irrevogável do candidato.

7.2. A matrícula dos candidatos aprovados será realizada presencialmente, conforme o

calendário acadêmico da UNILA.

8. Disposições finais

8.1.  A  inscrição  do  candidato  implicará  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 IELA.



9. Calendário do processo seletivo.

Publicação do Edital 1º de setembro de 2014

Período de Inscrições 1º de setembro a 03 de novembro de 2014

Homologação das Inscrições 05 de novembro de 2014, até 12h00 (horário de
Brasilia)

Interposição de Recurso em formulário próprio 05 de novembro de 2014, até 24h00 (horário de
Brasilia)

Resultado da avaliação de recursos 07 de novembro de 2014

Análise  do  Projeto,  do  Curriculum  Vitae  e  do
Histórico Escolar

07 a 14 de novembro de 2014

Divulgação do Resultado preliminar da 1ª etapa 17 de novembro de 2014, até 12h00 (horário de
Brasilia)

Interposição de Recurso em formulário próprio 17 de novembro de 2014, até 24h00 (horário de
Brasilia)

Resultado da avaliação de recursos 18 de novembro de 2014

Homologação e  divulgação do  resultado  da  1ª
etapa  

18 de novembro de 2014

Publicação do calendário de entrevistas 19 de novembro de 2014

Confirmação pelo candidato de sua entrevista 20 e 21 de novembro de 2014

Realização das Entrevistas 24 a 29 de novembro de 2014

Divulgação preliminar do Resultado Final 1º de dezembro de 2014, até 12h00 (horário de
Brasilia)

Interposição de Recurso em formulário próprio 1º de dezembro de 2014, até 24h00 (horário de
Brasilia)

Resultado da avaliação de recursos 03 de dezembro de 2014

Homologação e divulgação do resultado final 03 de dezembro de 2014

Envio das Cartas de Aceite 04 a 10 de dezembro de 2014

Período para Matrículas Conforme calendário acadêmico da UNILA

Início das Aulas Conforme calendário acadêmico da UNILA




