
MESTRADO INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS LATINO-AMERICANOS

ORIENTAÇÃO PARA A MATRÍCULA DOS(AS) NOVOS(AS) DISCENTES – TURMA 2019

Para efetivação da matrícula no Curso de Mestrado Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos,  

os(as)  candidatos(as)  aprovados(as)  e  selecionados(as)  em  primeira  chamada  deverão  entregar  os  

documentos abaixo relacionados entre os dias 28 de fevereiro de 2019 a 1º de março de 2019, das 08h00 as 

11h30 e das 13h00 as 16h30, na secretaria do PPGIELA: Av. Tancredo Neves, 6731, Bloco 04 (com roxa),  

Espaço 03, Sala 05, PTI (Parque Tecnológico de Itaipu), Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil.

As dependências da Itaipu fazem parte de uma área de segurança nacional e somente poderão entrar  

nas  dependências  aqueles  com  crachá  devidamente  identificados.  Todos(as)  os(as)  candidatos(as) 

selecionados(as) em primeira chamada no processo seletivo do PPGIELA 2019 já estão autorizados(as) a 

entrarem no PTI nas datas acima informadas. Para isso, deverão dirigir-se ao credenciamento da Itaipu (ao 

lado da barreira de entrada) portando um documento oficial com foto e retirar um crachá provisório. Após 

retirarem o crachá, deverão tomar o ônibus interno gratuito da Itaipu (de cor laranja) e parar no último ponto  

(PTI). 

Documentos obrigatórios para a matrícula:

1.  (02)  DUAS Cópias  e  original  do  Diploma  de  Graduação  (ou  certificado  de  conclusão  de  curso);

Observação: não será aceita ata de defesa de TCC como comprovante de graduação, deverá ser apresentado  

o diploma ou certificado de conclusão de curso constando a data em que foi realizada a colação de grau.

2. (02) DUAS Cópias e original do Histórico Escolar da Graduação integralizado;

3. (02) DUAS Cópias e original do CPF (para brasileiros. Posteriormente, os estrangeiros que forem receber  

bolsa de estudo, deverão apresentar o CPF também);

4. (02) DUAS Cópias e original RG, RNE, DNI ou Passaporte;

5. (01) (UMA) foto 3X4 colorida e recente.

IMPORTANTE: A não apresentação dos documentos citados acima impedirá o procedimento da matrícula.
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