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CENTRO DE EDUCAÇÃO,  LETRAS E SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIEDADE, CULTURA E FRONTEIRAS –  
MESTRADO E DOUTORADO 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM SOCIEDADE, CULTURA E FRONTEIRAS 

EDITAL N.º 017/2021 – PPGSCF 

 

RESULTADO FINAL E CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA DE 
ALUNOS ESPECIAIS EM DISCIPLINAS ELETIVAS PARA O 
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 NO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM SOCIEDADE, CULTURA E FRONTEIRAS – 
MESTRADO E DOUTORADO, ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM 
SOCIEDADE, CULTURA E FRONTEIRAS. 

 
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras – 

Mestrado e Doutorado com área de concentração em Sociedade, Cultura e Fronteiras da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no uso de suas atribuições;  
  Considerando o Edital n.º 003/2021-PPGSCF, de 12 de janeiro de 2021, abertura das  
inscrições para candidatos a alunos especiais em disciplinas eletivas do primeiro semestre de 2021. 
   

 
TORNA PÚBLICO: 

 

Art. 1.º O resultado final das solicitações dos candidatos para alunos especiais em disciplinas 
eletivas do primeiro semestre de 2021. 

 
Art. 2.º Os candidatos selecionados estão convocados para matrícula, a ser realizada no período 

de 31 de março a 02 de abril de 2021, das 8h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. Deverão encaminhar a 
documentação para o e-mail lucinea.rodrigues@unioeste.br da Secretaria Acadêmica da Unioeste - 
Campus de Foz do Iguaçu, situada a Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1300 – Polo Universitário, 
conforme segue: 

- Em arquivo único; 
- Em formato pdf (não será aceito no formato foto); 
- Colocar no assunto do e-mail: Matrícula Aluno Especial – Pós-Graduação em Sociedade, 

Cultura e Fronteiras. 
 
Parágrafo Único - A não efetuação da matrícula na data supracitada implicará na perda da vaga pelo 

candidato. 
 

Art. 3ª.  Resultado da Seleção para Aluno Especial dos candidatos selecionados por disciplina em 
ordem alfabética: 

3.1  -   DISCIPLINA: Teoria de Fronteiras 
           DOCENTE:    Eric Gustavo Cardin 

Código Nome Nível 

93154 Alan Diogo Schons Doutorado 

92759 Alisson Vinícius Silva Ferreira Doutorado 

92900 Sulamita Oliveira Simões Doutorado 
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3.3 - DISCIPLINA: Gênero, sociedade e contemporaneidade: abordagens interdisciplinares 
        DOCENTE: Fabio Lopes Alves 

Código Nome Nível 

93114 Eliane dos Santos Macedo Oliveira Doutorado 

93189 Elizandra Iop Mestrado 

92760 Jacqueline Maria Duarte Lewandowski Doutorado 

93122 Kayanna Pinter Doutorado 

92815 Luciani Heindrickson da Silva Mestrado 

93009 Mayara Angst Mestrado 

93147 Rafael Egídio Leal e Silva Doutorado 

92528 Renata Sayuri Sato Nakamine Mestrado 

92538 Veronica Aparecida Ribeiro Haacke Doutorado 

 

3.3 - DISCIPLINA: Perspectivas sociais, jurídicas e políticas da saúde na Tríplice Fronteira 
           DOCENTE: Andressa Fracaro Cavalheiro  
 

Código Nome Nível 

92979 Flavia Fernanda Cunha Casamali Doutorado 

93040 Gabriela Hansen Alves Mestrado 

93146 Gustavo Borba Sthyrmer Mestrado 

 

3.3 - DISCIPLINA: Território e descolonização do conhecimento, interdisciplinaridade e práxis 
territorial 
           DOCENTE: Marcos Aurélio Saquet 

Código Nome Nível 

93057 Thiago Borges Lied Doutorado 

 

3.3 - DISCIPLINA: Diálogos estéticos e multiculturais: literatura e sociedade 
           DOCENTE: Cleiser Schenatto angaro 

Código Nome Nível 

93025 Ana Paula Esser Pastre Mestrado 

93023 Ivolnei da Costa Mestrado 
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3.2 - DISCIPLINA: Territórios, Territorialidades, Poder, Fronteiras e Redes 
        DOCENTE:     Mauro José Ferreira Cury 

Código Nome Nível 

92782 Bruno Vinicius Noquelli Lombardi Doutorado 

92876 Igor Unica Grego Doutorado 

93106 Luciano da Silva Gomes Mestrado 

93003 Thalles Alexandre Takada Doutorado 



 

3.3 - DISCIPLINA: Política(s) de línguas e gestão do multilinguísmo nas fronteiras: abordagens 
interdisciplinares 
           DOCENTE: Isis Ribeiro Berger 

Código Nome Nível 

92505 Angélica Rocha de Sena Mestrado 

93163 Luis Ignacio Lopez Mestrado 

92950 Maria Helena da Costa Bianchi Doutorado 

 

3.3 - DISCIPLINA: Análise de discurso: princípios teóricos, metodológicos e relações 
interdisciplinares 
           DOCENTE: Luciana Vedovato 

Código Nome Nível 

93152 Cláudio Costa Lima Monteiro Doutorado 

93078 Jane Zanella Mestrado 

92526 Larissa Vitoria Gabriel Gomes Mestrado 

92592 Lílian Hipólita Garcia Mestrado 

94347 Priscilla Lopes Bertolino Mestrado 

 

3.3 - DISCIPLINA: Tópicos interdisciplinares em fronteira e estado-nação 
           DOCENTE: Regina Coeli Machado e Silva 

Código Nome Nível 

93113 Antonio Carlos Aleixo Doutorado 

93607 Rita de Cássia Rodrigues Camargo Mestrado 

92532 Suelen Terre de Azevedo Doutorado 

 

Art. 4.º - Documentos para Matrícula 

Para a matrícula faz-se necessária a apresentação dos seguintes documentos:  
 
MESTRADO 
 

• Uma cópia da Carteira de Identidade (não substituível por outro documento); 

• Uma cópia do diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação, obtido em curso 

reconhecido pelo MEC/CNE; 

• Uma cópia do certificado de naturalização ou certidão de opção de nacionalidade ou translado 

de nascimento (para brasileiros naturalizados). 

 

DOUTORADO 
 

• Uma cópia da Carteira de Identidade (não substituível por outro documento); 

• Uma cópia do diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação, obtido em curso 

reconhecido pelo MEC/CNE; 

• Uma cópia do diploma ou documento comprobatório de defesa do mestrado, obtido em curso 

reconhecido pelo MEC/Capes; 

• Uma cópia do certificado de naturalização ou certidão de opção de nacionalidade ou translado 

de nascimento (para brasileiros naturalizados). 

 

MESTRADO ESTRANGEIRO 

• Formulário de inscrição impresso via Sistema Stricto (confirmação enviada no e-mail do 

candidato); 
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• Uma cópia da Cédula de Identidade de Estrangeiro, na qual conste o número do Registro 

Nacional de Estrangeiro (se expirar a validade do documento antes do término do curso o aluno 

e responsabilizará por trazer a cópia válida); 

• Uma cópia da Cédula de Identidade de Estrangeiro, na qual conste o número do Registro 

Nacional de Estrangeiro (se expirar a validade do documento antes do término do curso o aluno 

se responsabilizará por trazer a cópia válida); 

• Uma cópia do CPF (quem não possui o cartão físico poderá imprimir um no site da Receita 

Federal); 

• Uma cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

• Uma cópia do passaporte, com situação regular, conforme legislação específica (não é exigido 

do candidato procedente dos Estados Partes do Mercosul); 

• Uma cópia do diploma de graduação (acompanhado por tradução juramentada e apostila da 

Convenção de Haia; a tradução juramentada é dispensada para língua inglesa e espanhola; se o  

• país não for signatário da Convenção de Haia deverá ser autenticado pelo consulado do Brasil 

no país de origem, e cabe à coordenação do programa deferir ou não a admissão do título). Ou 

cópia do diploma revalidado no Brasil; 

• Uma cópia do histórico escolar da graduação (acompanhado por tradução juramentada e 

apostila da Convenção de Haia; a tradução juramentada é dispensada para língua inglesa e 

espanhola; se o país não for signatário da Convenção de Haia deverá ser autenticado pelo 

consulado do Brasil no país de origem). 

 

DOUTORADO ESTRANGEIRO 

 

• Formulário de inscrição impresso via Sistema Stricto (confirmação enviada no e-mail do 

candidato); 

• Uma cópia da Cédula de Identidade de Estrangeiro, na qual conste o número do Registro 

Nacional de Estrangeiro (se expirar a validade do documento antes do término do curso o aluno 

se responsabilizará por trazer a cópia válida); 

• Uma cópia do CPF (quem não possui o cartão físico poderá imprimir um no site da Receita 

Federal); 

• Uma cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

• Uma cópia do passaporte, com situação regular, conforme legislação específica (não é exigido 

do candidato procedente dos Estados Partes do Mercosul); 

• Uma cópia do diploma de graduação (acompanhado por tradução juramentada e apostila da 

Convenção de Haia; a tradução juramentada é dispensada para língua inglesa e espanhola; se o 

país não for signatário da Convenção de Haia deverá ser autenticado pelo consulado do Brasil no  

país de origem, e cabe à coordenação do programa deferir ou não a admissão do título). Ou cópia 

do diploma revalidado no Brasil; 

• Uma cópia do histórico escolar da graduação (acompanhado por tradução juramentada e 

apostila da Convenção de Haia; a tradução juramentada é dispensada para língua inglesa e 

espanhola; se o país não for signatário da Convenção de Haia deverá ser autenticado pelo 

consulado do Brasil no país de origem); 

• Uma cópia do diploma de mestrado (acompanhado por tradução juramentada e apostila da 

Convenção de Haia; a tradução juramentada é dispensada para língua inglesa e espanhola; se o 

país não for signatário da Convenção de Haia deverá ser autenticado pelo consulado do Brasil no 

país de origem, e cabe à coordenação do programa deferir ou não a admissão do título). Ou cópia 

do diploma revalidado no Brasil; 

• Uma cópia do histórico escolar do mestrado (acompanhado por tradução juramentada e 

apostila da Convenção de Haia; a tradução juramentada é dispensada para língua inglesa e 

espanhola; se o país não for signatário da Convenção de Haia deverá ser autenticado pelo 

consulado do Brasil no país de origem). 

 
Publique-se 

 

Foz do Iguaçu, 26 de março de 2021. 
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Prof.ª Dr.ª Silvana Aparecida de Souza 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 

Sociedade, Cultura e Fronteiras – Mestrado e Doutorado 
Portaria n.º 1480/2020-GRE de 18/03/2020 
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