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20 de fevereiro de 2019

BOLETIM DE SERVIÇO UNILA
RESOLUÇÃO COSUEN N° 02 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019
A COMISSÃO SUPERIOR DE ENSINO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA – UNILA, no
uso das atribuições que lhe conferem o Regimento Geral e seu
Regimento Interno, e considerando o deliberado e aprovado na 31ª
reunião ordinária da COSUEN, realizada em 07.12.2018;
RESOLVE:
Art. 1º Revogar a Resolução COSUEN nº 56/2014, de 03 de
fevereiro de 2015, publicada no Boletim de Serviços de 03 de
fevereiro de 2015.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua
publicação.
LÚCIO FLÁVIO GROSS FREITAS
PRESIDENTE
PORTARIA UNILA Nº 72, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, nomeado pela Portaria
MEC nº 722/17, no uso de suas atribuições legais, de acordo com
o Inciso II do Art. 9º da Lei nº 8.112/90 e o processo
23422.001705/2019-76,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor GILSEMAR SEFSTROEM, Técnico de
Laboratório-área, SIAPE 2160097, para exercer a função de
Chefe do Laboratório de Física, código FG-4.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA
PORTARIA UNILA Nº 73, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, nomeado pela Portaria
MEC nº 722/17, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Incluir ato administrativo no rol de competências delegadas
pela Portaria UNILA nº 1.082/2017, com nova leitura imposta pela
Resolução CONSUN nº 26/2018, ao titular do cargo de Secretário
de Implantação de Campus - SECIC, código CD-3, e ao seu
substituto legal em suas ausências e impedimentos legais:
IAssinar pedidos de licenças e documentos técnicos
referentes à infraestrutura, representando a Universidade Federal
da Integração Latino-Americana - UNILA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA
PORTARIA UNILA Nº 74, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019
O REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, nomeado pela Portaria
MEC nº 722/17, no uso de suas atribuições legais, de acordo com
o Inciso II do Art. 35 da Lei nº 8.112/90; e o processo
23422.001679/2019-02,
RESOLVE:
Art. 1º Dispensar, a pedido, o servidor MARCELO AUGUSTO
ROCHA, Professor do Magistério Superior, SIAPE 2345017, da
função de Coordenador do Curso de Geografia - Licenciatura,
código FCC-01, designado pela Portaria UNILA nº 976/17,
publicada no DOU de 22 de setembro de 2017, s. 2 p. 23.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA
PORTARIA PROGEPE Nº 252/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso de
suas atribuições, nomeada pela portaria UNILA Nº 169/18, tendo em
vista a delegação de competência conferida pela Portaria UNILA Nº
965/16, de acordo com o § 2º do Art. 10 e Parágrafo Único do Art.
10-A da Lei Nº 11.091/05; e o processo 23422.000509/2019-67,
RESOLVE:
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Art. 1º Conceder Progressão por Mérito Profissional ao servidor
ERICO MASSOLI TICIANEL PEREIRA, Administrador, SIAPE
2145768, nível de Classificação E, do padrão de vencimento 03
para o padrão de vencimento 04, a partir de 30 de janeiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 253/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeada pela portaria
UNILA Nº 169/18, tendo em vista a delegação de competência
conferida pela Portaria UNILA Nº 965/16, de acordo com o § 2º do
Art. 10 e Parágrafo Único do Art. 10-A da Lei Nº 11.091/05; e o
processo 23422.001420/2019-11,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Mérito Profissional ao servidor
MARCIO FERNANDES DA COSTA, Analista de Tecnologia da
Informação, SIAPE 2143233, nível de Classificação E, do padrão
de vencimento 03 para o padrão de vencimento 04, a partir de 01
de fevereiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 254/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeada pela portaria
UNILA Nº 169/18, tendo em vista a delegação de competência
conferida pela Portaria UNILA Nº 965/16, de acordo com o § 2º do
Art. 10 e Parágrafo Único do Art. 10-A da Lei Nº 11.091/05; e o
processo 23422.001292/2019-72,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Mérito Profissional à servidora
JESSICA DAMIAN LUIZ, Assistente em Administração, SIAPE
2142827, nível de Classificação D, do padrão de vencimento 03
para o padrão de vencimento 04, a partir de 01 de fevereiro de
2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 255/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeada pela portaria
UNILA Nº 169/18, tendo em vista a delegação de competência
conferida pela Portaria UNILA Nº 965/16, de acordo com o § 2º do
Art. 10 e Parágrafo Único do Art. 10-A da Lei Nº 11.091/05; e o
processo 23422.001265/2019-25,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Mérito Profissional à servidora
GREICY GONZALEZ ANDERSEN, Arquiteta e Urbanista, SIAPE
2143529, nível de Classificação E, do padrão de vencimento 03
para o padrão de vencimento 04, a partir de 01 de fevereiro de
2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 256/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeada pela portaria
UNILA Nº 169/18, tendo em vista a delegação de competência
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conferida pela Portaria UNILA Nº 965/16, de acordo com o § 2º do
Art. 10 e Parágrafo Único do Art. 10-A da Lei Nº 11.091/05; e o
processo 23422.001353/2019-74,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Mérito Profissional à servidora
PRISCILLA DE FATIMA BOMFIM DOMINGUES, Publicitária, SIAPE
1872426, nível de Classificação E, do padrão de vencimento 03 para
o padrão de vencimento 04, a partir de 30 de janeiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 257/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso de
suas atribuições, nomeada pela portaria UNILA Nº 169/18, tendo em
vista a delegação de competência conferida pela Portaria UNILA Nº
965/16, de acordo com o § 2º do Art. 10 e Parágrafo Único do Art.
10-A da Lei Nº 11.091/05; e o processo 23422.001142/2019-48,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Mérito Profissional à servidora ANA
CRISTINA WELTER, Assistente em Administração, SIAPE 2141393,
nível de Classificação D, do padrão de vencimento 03 para o padrão
de vencimento 04, a partir de 22 de janeiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 258/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso de
suas atribuições, nomeada pela portaria UNILA Nº 169/18, tendo em
vista a delegação de competência conferida pela Portaria UNILA Nº
965/16, de acordo com o § 2º do Art. 10 e Parágrafo Único do Art.
10-A da Lei Nº 11.091/05; e o processo 23422.001010/2019-23,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Mérito Profissional à servidora
DRIELLY FONTANA PEREIRA, Assistente em Administração,
SIAPE 2141343, nível de Classificação D, do padrão de vencimento
03 para o padrão de vencimento 04, a partir de 21 de janeiro de
2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 259/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso de
suas atribuições, nomeada pela portaria UNILA Nº 169/18, tendo em
vista a delegação de competência conferida pela Portaria UNILA Nº
965/16, de acordo com o § 2º do Art. 10 e Parágrafo Único do Art.
10-A da Lei Nº 11.091/05; e o processo 23422.001302/2019-93,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Mérito Profissional à servidora
PAULA VIVAS TEIXEIRA, Relações Públicas, SIAPE 2143826, nível
de Classificação E, do padrão de vencimento 03 para o padrão de
vencimento 04, a partir de 01 de fevereiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 260/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso de
suas atribuições, nomeada pela portaria UNILA Nº 169/18, tendo em
vista a delegação de competência conferida pela Portaria UNILA Nº
965/16, de acordo com o § 2º do Art. 10 e Parágrafo Único do Art.
10-A da Lei Nº 11.091/05; e o processo 23422.001358/2019-36,
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RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Mérito Profissional à servidora
VIVIANA BEATRIZ HUESPE AQUINO VIEIRA, Administradora,
SIAPE 1957479, nível de Classificação E, do padrão de
vencimento 04 para o padrão de vencimento 05, a partir de 23 de
julho de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 261/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeada pela portaria
UNILA Nº 169/18, tendo em vista a delegação de competência
conferida pela Portaria UNILA Nº 965/16, de acordo com o § 2º do
Art. 10 e Parágrafo Único do Art. 10-A da Lei Nº 11.091/05; e o
processo 23422.001211/2019-28,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Mérito Profissional à servidora
ANA PAULA OLIVEIRA SILVA DE FERNANDEZ, Assistente
Social, SIAPE 2143708, nível de Classificação E, do padrão de
vencimento 03 para o padrão de vencimento 04, a partir de 01 de
fevereiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 262/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeada pela portaria
UNILA Nº 169/18, tendo em vista a delegação de competência
conferida pela Portaria UNILA Nº 965/16, de acordo com o § 2º do
Art. 10 e Parágrafo Único do Art. 10-A da Lei Nº 11.091/05; e o
processo 23422.001304/2019-39,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Mérito Profissional ao servidor
JOAO PEDRO DOS SANTOS THOME, Técnico de Tecnologia da
Informação, SIAPE 2151391, nível de Classificação D, do padrão
de vencimento 03 para o padrão de vencimento 04, a partir de 01
de fevereiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 263/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeada pela portaria
UNILA Nº 169/18, tendo em vista a delegação de competência
conferida pela Portaria UNILA Nº 965/16, de acordo com o § 2º do
Art. 10 e Parágrafo Único do Art. 10-A da Lei Nº 11.091/05; e o
processo 23422.001318/2019-49,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Mérito Profissional ao servidor
EUZEBIO DIAS DE OLIVEIRA, Administrador, SIAPE 2147153,
nível de Classificação E, do padrão de vencimento 03 para o
padrão de vencimento 04, a partir de 04 de fevereiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 264/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-
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AMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeada pela portaria
UNILA Nº 169/18, tendo em vista a delegação de competência
conferida pela Portaria UNILA Nº 965/16, de acordo com o § 2º do
Art. 10 e Parágrafo Único do Art. 10-A da Lei Nº 11.091/05; e o
processo 23422.001346/2019-69,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Mérito Profissional ao servidor
TIAGO CESAR GALVAO DE ANDRADE, Relações Públicas, SIAPE
1784497, nível de Classificação E, do padrão de vencimento 03 para
o padrão de vencimento 04, a partir de 01 de fevereiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 265/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso de
suas atribuições, nomeada pela portaria UNILA Nº 169/18, tendo em
vista a delegação de competência conferida pela Portaria UNILA Nº
965/16, de acordo com o § 2º do Art. 10 e Parágrafo Único do Art.
10-A da Lei Nº 11.091/05; e o processo 23422.001602/2019-44,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Mérito Profissional ao servidor
CRISTIAN FABIO TYMUS, Assistente em Administração, SIAPE
2141166, nível de Classificação D, do padrão de vencimento 03 para
o padrão de vencimento 04, a partir de 21 de janeiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 266/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso de
suas atribuições, nomeada pela portaria UNILA Nº 169/18, tendo em
vista a delegação de competência conferida pela Portaria UNILA Nº
965/16, de acordo com os §§ 1º e 3º do Art. 10 da Lei nº 11.091/05;
Portaria MEC nº 09/06; e o processo 23422.001290/2019-29,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Capacitação Profissional à
servidora JESSICA DAMIAN LUIZ, Assistente em Administração,
SIAPE 2142827, nível de Classificação D, do nível de capacitação III
para o nível IV, a partir de 28 de janeiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 267/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso de
suas atribuições, nomeada pela portaria UNILA Nº 169/18, tendo em
vista a delegação de competência conferida pela Portaria UNILA Nº
965/16, de acordo com os §§ 1º e 3º do Art. 10 da Lei nº 11.091/05;
Portaria MEC nº 09/06; e o processo 23422.001013/2019-39,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Capacitação Profissional à
servidora LORENA SILVA MARTINS, Pedagoga-Área, SIAPE
1415124, nível de Classificação E, do nível de capacitação I para o
nível II, a partir de 28 de janeiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 268/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso de
suas atribuições, nomeada pela portaria UNILA Nº 169/18, tendo em
vista a delegação de competência conferida pela Portaria UNILA Nº
965/16, de acordo com os §§ 1º e 3º do Art. 10 da Lei nº 11.091/05;
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Portaria MEC nº 09/06; e o processo 23422.000846/2019-86,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Capacitação Profissional à
servidora LUCIA GIACOMONI, Bibliotecária-Documentalista,
SIAPE 1132458, nível de Classificação E, do nível de capacitação
III para o nível IV, a partir de 05 de fevereiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 269/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeada pela portaria
UNILA Nº 169/18, tendo em vista a delegação de competência
conferida pela Portaria UNILA Nº 965/16, de acordo com o art. 96-A
da Lei nº 8.112/90; o § 7º do Art. 10º da Lei nº 11.091/05; o Decreto
nº 5.707/06; a Resolução CONSUN nº 016/2014; e o processo
23422.001828/2019-53,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder afastamento no país, para realização de PósGraduação Stricto Sensu, nível Mestrado, no Programa de PósGraduação em Letras, a servidora ROSELAINE BERNARDINO,
Secretária Executiva, SIAPE 1634335, com afastamento total nos
períodos de 20 de março a 30 de junho de 2019 e 29 de junho a 30
de agosto de 2020, e com afastamento parcial nos períodos de 01
de julho de 2019 a 28 de junho de 2020 e 31 de agosto de 2020 a
19 de março de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 270/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeada pela portaria
UNILA Nº 169/18, tendo em vista a delegação de competência
conferida pela Portaria UNILA Nº 965/16, de acordo com o art. 96-A
da Lei nº 8.112/90; o § 7º do Art. 10º da Lei nº 11.091/05; o Decreto
nº 5.707/06; a Resolução CONSUN nº 016/2014; e o processo
23422.001630/2019-64,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder afastamento no país, para realização de PósGraduação Stricto Sensu, nível Doutorado, no Programa de PósGraduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras, a servidora NOEMI
FERREIRA FELISBERTO PEREIRA, Técnica em Assuntos
Educacionais, SIAPE 1837310, pelo período de 32 meses, a partir
de 15 de Agosto de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 271/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeada pela portaria
UNILA Nº 169/18, tendo em vista a delegação de competência
conferida pela Portaria UNILA Nº 965/16, de acordo com o art. 87
da Lei Nº 8.112/90; o Decreto nº 5.707/06; a Resolução CONSUN
nº 016/14; e o processo 23422.001471/2019-89,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença para capacitação à servidora
EMMANUELLE CHRISTIANES FERREIRA, Assistente em
Administração, SIAPE 1908219, pelo período de 01 de abril a 29 de
junho de 2019, correspondente ao 1º quinquênio, referente ao
período de 02 de janeiro de 2012 a 02 de janeiro de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 272/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso de
suas atribuições, nomeada pela portaria UNILA Nº 169/18, tendo em
vista a delegação de competência conferida pela Portaria UNILA Nº
965/16, de acordo com os §§ 1º e 2º do art. 38 da Lei nº 8.112/90; e
a solicitação eletrônica nº 11079,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora CLAUDIA MARIA SERINO LACERDA
MUNIZ, Secretária Executiva, SIAPE 1916998, como substituta do
titular do cargo de pró-reitor da Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação, Código CD-2, no período de 20 de fevereiro a 01 de
março de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 273/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso de
suas atribuições, nomeada pela portaria UNILA Nº 169/18, tendo em
vista a delegação de competência conferida pela Portaria UNILA Nº
965/16, de acordo com os §§ 1º e 2º do art. 38 da Lei nº 8.112/90; e
a solicitação eletrônica nº 11084,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar, a partir de 15 de fevereiro de 2019, a Portaria
Progepe nº 501/2018, publicada no Boletim de Serviço nº 365, de 11
de julho de 2018, que designou a servidora MARCIA LURDES DE
SOUZA MASCHIO, Técnica em Assuntos Educacionais, SIAPE
1089335, como substituta da função de Chefe do Departamento de
Inclusão Social, Sustentabilidade e Tecnologias, Código FG-1.
Art. 2º Designar o servidor RAFAEL FRANCA PALMEIRA, Técnico
em Assuntos Educacionais, SIAPE 2467733, como substituto do
titular da função de Chefe do Departamento de Inclusão Social,
Sustentabilidade e Tecnologias, Código FG-1.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 274/2019, 19 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso de
suas atribuições, nomeada pela portaria UNILA Nº 169/18, tendo em
vista a delegação de competência conferida pela Portaria UNILA Nº
965/16, de acordo com os §§ 1º e 2º do art. 38 da Lei nº 8.112/90; e
a solicitação eletrônica nº 11086,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor PEDRO LOUVAIN DE CAMPOS
OLIVEIRA, Técnico em Assuntos Educacionais, SIAPE 2139551,
como substituto do titular do cargo de Chefe de coordenadoria do
Instituto Mercosul de Estudos Avançados da UNILA, Código CD-4,
no período de 20 de fevereiro a 08 de março de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 275/2019, 20 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA, no uso de
suas atribuições, nomeada pela portaria UNILA Nº 169/18, tendo em
vista a delegação de competência conferida pela Portaria UNILA Nº
965/16, de acordo com os §§ 1º e 2º do art. 38 da Lei nº 8.112/90; e
a solicitação eletrônica nº 11079,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar, a partir de 20 de fevereiro de 2019, a Portaria
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PROGEPE n° 1002/2018, publicada no Boletim de Serviço n° ̣410,
de 21 de dezembro de 2018, que designou o servidor RODRIGO
CANTU DE SOUZA, Professor do Magistério Superior, SIAPE
2144071, como substituto do titular do cargo de Pró-Reitor de
Pesquisa e Pós-Graduação, Código CD-2.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 276/2019, 20 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeada pela portaria
UNILA Nº 169/18, tendo em vista a delegação de competência
conferida pela Portaria UNILA Nº 965/16, de acordo com o § 2º do
Art. 10 e Parágrafo Único do Art. 10-A da Lei Nº 11.091/05; e o
processo 23422.001283/2019-24,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Progressão por Mérito Profissional à servidora
ROSELI CANDIDO, Assistente em Administração, SIAPE 2143887,
nível de Classificação D, do padrão de vencimento 03 para o
padrão de vencimento 04, a partir de 01 de fevereiro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 277/2019, 20 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeada pela portaria
UNILA Nº 169/18, tendo em vista a delegação de competência
conferida pela Portaria UNILA Nº 965/16, de acordo com os §§ 1º e
2º do art. 38 da Lei nº 8.112/90; e a solicitação eletrônica nº 11099,
RESOLVE:
Art. 1º Revogar, a partir de 20 de fevereiro de 2019, a Portaria
Progepe nº 0141/2018, publicada no Boletim de Serviço nº 329, de
28 de fevereiro de 2018, que designou a servidora CRISTINE
MARISTELA LIMBERGER LANGE, Secretária Executiva, SIAPE
1895350, como substituta da titular do cargo de Pró-Reitora de
Gestão de Pessoas, Código CD-2.
Art. 2º Designar o servidor THIAGO CESAR BEZERRA MORENO,
Administrador, SIAPE 1905452, como substituto da titular do cargo
de Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, Código CD-2, a partir de 20
de fevereiro de 2019.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
PORTARIA PROGEPE Nº 278/2019, 20 DE FEVEREIRO DE
2019.
A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINOAMERICANA, no uso de suas atribuições, nomeada pela portaria
UNILA Nº 169/18, tendo em vista a delegação de competência
conferida pela Portaria UNILA Nº 965/16 e de acordo com a
solicitação eletrônica 11084,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria PROGEPE nº 273, publicada no
Boletim de Serviço nº 424, de 20 de fevereiro de 2019, que
designou o servidor RAFAEL FRANCA PALMEIRA, Técnico em
Assuntos Educacionais, SIAPE 2467733, como substituto do titular
da função de Chefe do Departamento de Inclusão Social,
Sustentabilidade e Tecnologias, Código FG-1.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GIHAN TEIXEIRA JEBAI
EDITAL PRPPG Nº 003, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019.
SUBMISSÃO AO APLICATIVO PARA PROPOSTAS DE
CURSOS NOVOS DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
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STRICTO SENSU DA UNILA
Dispõe sobre a submissão ao aplicativo para proposta de cursos
novos de programa de pós-graduação Stricto Sensu da UNILA ao
calendário CAPES de 2019.
O Reitor Pro Tempore Da Universidade Federal Da Integração Latino-Americana, nomeado pela Portaria MEC nº 722/17, no uso de
suas atribuições legais, convida docentes interessados a apresentar propostas de programas de pós-graduação stricto sensu a serem submetidas à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal
de nível superior (CAPES), nos termos da Portaria CAPES
161/2017:
1 OBJETIVO
1.1 Incentivar e apoiar a elaboração de propostas de cursos novos
de qualidade vinculados a Programas de Pós-graduação stricto
sensu da UNILA, nas diversas áreas de conhecimento e
modalidades, com propostas a submeter em 2019 no Aplicativo
para Propostas de Cursos Novos (APCN) da CAPES.
2 APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
2.1 As propostas devem ser apresentadas em conformidade com
a Resolução CNE/CES 7/2017 e a Portaria CAPES 161/2017.
2.2 Os interessados deverão apresentar as propostas em
conformidade com as especificações do Aplicativo para Propostas
de Cursos Novos (APCN), disponível na Plataforma Sucupira em
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/>.
2.2.1 Sugere-se a consulta ao Manual do Usuário do APCN,
versão 20/09/2017.
2.3 Recomenda-se a consulta aos documentos da área de
avaliação
da
proposta,
encontrados
a
partir
de
<http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao>.
2.4 Se a proposta de curso for na modalidade profissional, ela
deve estar em conformidade com o disposto na Portaria CAPES
131/2017.
2.5 Se a proposta de curso for na forma de oferta à distância, ela
deve estar em conformidade com o disposto na Portaria CAPES
275/2018.
2.6 Se o Programa de Pós-graduação for em forma associativa, a
proposta deve estar em conformidade com o disposto na Portaria
CAPES 214/2017.
2.7 As propostas apresentadas neste Edital devem estar em
conformidade com o Estatuto, o Regimento Geral e as Normas
Gerais da Pós-graduação da UNILA, estas últimas dispostas na
Instrução Normativa PRPPG No 01/2019 publicada No 421 08 DE
Fevereiro
de
2019,
disponível
em
https://documentos.unila.edu.br/sites/default/files/arquivos/boletins
/boletim_de_servico_-_08-02-2019.pdf
2.8 As propostas serão submetidas à PRPPG por meio de
processo administrativo, de acordo com os requisitos constantes
neste edital.
3 AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
3.1 A proposta deverá informar o enquadramento pretendido do
curso em área básica de conhecimento, dentre as disponíveis na
página indicada pelo item 2.3 deste Edital.
3.2 As propostas de Programas de Pós-graduação submetidas
devem atender aos requisitos gerais para toda e qualquer área de
avaliação, definidos pelo CTC-ES e aos critérios e parâmetros
específicos da área de avaliação a que elas se vinculem,
disponibilizadas nos Requisitos para a Avaliação de Propostas de
Cursos Novos (APCN).
3.3 São requisitos gerais aplicáveis às propostas de cursos novos
submetidas à avaliação da CAPES:
I – adequação ao plano de desenvolvimento da instituição
proponente e comprometimento com a proposta;
II – clareza e consistência da proposta, que deve apresentar
informações detalhadas sobre os objetivos; a coerência entre a
área de concentração, linhas de pesquisa/atuação e projetos; e a
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estrutura curricular, disciplinas e referencial bibliográfico;
III – clareza dos critérios adotados para seleção de alunos;
quantitativo de vagas; justificativas para o perfil da formação
pretendida; e perfil do egresso;
IV – comprovação de que o grupo proponente possui
competência e qualificação acadêmica, didática, técnica e/ou
científicas vinculadas ao objetivo da proposta;
V – quadro de docentes permanentes que, em número, regime
de dedicação ao curso e qualificação, permita assegurar a
regularidade e a qualidade das atividades de ensino, pesquisa e
orientação;
VI – indicação de, no máximo, cinco produções de cada docente
permanente dos últimos cinco anos;
VII – infraestrutura de ensino e pesquisa adequada para o
desenvolvimento das atividades previstas, no que se refere a
instalações físicas, laboratórios e biblioteca;
VIII – infraestrutura e acesso a equipamentos de informática
atualizados, à rede mundial de computadores e a fontes de
informação multimídia para os docentes e discentes;
IX – infraestrutura adequada em termos de espaço físico,
mobiliário e equipamento para a boa condução das atividades
administrativas do curso.
3.4 As propostas de cursos novos em formas associativas
deverão seguir os requisitos gerais expostos no item anterior, as
especificidades constantes na legislação em vigor, além dos
seguintes requisitos adicionais:
I – objetivo da forma associativa;
II – justificativa e relevância para formação do programa em
forma associativa;
III – descrição do processo de compartilhamento do núcleo do
corpo docente permanente;
IV – descrição do processo de compartilhamento da
infraestrutura;
V – descrição das instituições associadas e colaboradoras.
3.4.1 Os requisitos devem ser explícitos, claros e congruentes
com o objetivo da forma associativa.
3.5 O regimento do programa em forma associativa deverá
abranger, no mínimo e obrigatoriamente, os capítulos:
I – da estrutura curricular do programa;
II – do funcionamento do programa;
III – da responsabilidade compartilhada;
IV – da infraestrutura compartilhada;
V – dos critérios de seleção, exclusão e transferência de
discentes do programa;
VI – da oferta de vagas por instituição;
VII – da emissão de diplomas;
VIII – dos critérios de credenciamento e descredenciamento de
docentes do programa;
IX – dos critérios para inclusão e exclusão de instituições
associadas;
X – dos critérios para manutenção da qualidade do programa.
3.5.1 O regimento da forma associativa deverá ser aprovado e
assinado pelas respectivas instâncias deliberativas de todas as
organizações associadas e submetido junto com a proposta de
curso novo, por meio da Plataforma Sucupira.
3.6 As propostas de cursos novos na modalidade profissional
poderão contemplar:
I – corpo docente integrado por profissionais com reconhecida
experiência no campo em questão, mesmo que não possuam
título de doutor;
II – carga horária docente e condições de trabalho compatíveis
com as necessidades do curso, admitindo o regime de dedicação
parcial.
3.7 Para análise pela COSUEN as propostas deverão
obrigatoriamente seguir o formato apresentado no ANEXO I
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deste edital, e ainda devem apresentar os seguintes documentos:
I. Relação dos docentes permanentes e colaboradores, com
assinatura pessoal de compromisso em participar da proposta,
sendo aceito também uma mensagem do e-mail institucional do
docente;
II. Comprovante de aprovação da proposta de programa de pósgraduação pelo instituto onde o programa se encontrará
vinculado, constando especificamente menção de aprovação de
participação dos docentes no programa, bem como o
comprovante de aprovação da participação de docente de outro
instituto no programa pelo CONSUNI de seu respectivo instituto
de lotação;
III. Regimento do Programa, incluindo normas de credenciamento
e descredenciamento do corpo docente e em consonância com as
Normas de Pós-graduação da UNILA, ou minuta do Regimento a
ser aprovado pelas instituições participantes, no caso de proposta
em forma associativa.
3.8 Recomenda-se a inclusão na proposta de um documento com
avaliação do mérito acadêmico da proposta por consultor ad hoc,
bolsista de produtividade do CNPq.
4 CALENDÁRIO
Atividade

Prazo

Apresentação de processo à PRPPG com a proposta de
Programa de Pós-graduação aprovada no CONSUNI do
Instituto

De 20 de Fevereiro a 28 de março de 2019

Submissão das propostas à Comissão Superior de
Ensino (COSUEN)

Conforme calendário de reuniões da COSUEN

Submissão das propostas ao CONSUN para aprovação
final

Conforme calendário de reuniões do CONSUN

Cadastramento das propostas consolidadas no
APCN/CAPES

13 de maio a 28 de junho de 2019, conforme Portaria
CAPES nº 250 de 2018.

5 DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 As propostas já aprovadas pela COSUEN e pelo CONSUN
nos anos anteriores devem ser reapresentadas a esses órgãos
colegiados caso sejam alterados pelo menos um dos seguintes
elementos: nome do curso, objetivos, perfil do egresso, áreas de
concentração e linhas de pesquisa.
5.2 O cronograma acima apresentado poderá sofrer alterações
conforme calendário a ser apresentado pela CAPES.
5.3 A PRPPG não prestará assessoramento para a elaboração de
propostas de novos cursos.
5.3.1 A PRPPG poderá promover ações visando à indução de
novos cursos para o desenvolvimento da pós-graduação da
UNILA ou fazendo-se representar, a convite, em eventos ou
reuniões das diferentes áreas de conhecimento.
5.4 Os casos omissos serão resolvidos pela PRPPG, ouvindo-se
pareceristas externos quando necessário.
Gustavo Oliveira Vieira
PORTARIA PRPPG Nº 5, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.
O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade
Federal de Integração Latino-Americana, nomeado pela Portaria
UNILA nº 1401, de 12 de dezembro de 2016, no uso de suas
atribuições legais e considerando: a delegação de competência
conferida pela Portaria UNILA nº 43, de 25 de Janeiro de 2017, o
Edital nº 01/2018 – Comissão Eleitoral Central, de 02 de Julho de
2018, e a solicitação formalizada pelo Programa de Pós-Graduação
em Relações Internacionais (PPGRI-UNILA),
RESOLVE:
Art. 1º Designar os membros para compor o Colegiado do Programa
de Pós-Graduação Interdisciplinar em Relações Internacionais (PPGRI-UNILA).
I – Ana Carolina Teixeira Delgado (Professora do Magistério
Superior)
II – Fernando Gabriel Romero (Professor do Magistério Superior)
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III – Gustavo Oliveira Vieira (Professor do Magistério Superior)
IV – Jayme Benvenuto Lima (Professor do Magistério Superior)
V – Lucas Ribeiro Mesquita (Professor do Magistério Superior)
VI – Mamadou Alpha Diallo (Professor do Magistério Superior)
VII – Micael Alvino Silva (Professor do Magistério Superior)
VIII – Paula Daniela Fernandez (Professora do Magistério Superior)
IX – Ramon Blanco (Professor do Magistério Superior)
X – Roberta Sperandio Traspadini (Professor do Magistério
Superior)
Art. 2° Convalidar os atos praticados pelo colegiado a partir de 21
de Dezembro de 2018.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dinaldo Sepúlveda Almendra Filho
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 02/2019, DE 18 DE FEVEREIRO
DE 2019
A Secretária de Apoio Científico e Tecnológico da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana, no uso de suas
atribuições legais, delegadas por meio da Portaria UNILA nº
334/2016, publicada no Boletim Interno nº 196 de 11/03/2016,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer normas e procedimentos para a adequada
utilização do Herbário Evaldo Butttura (EVB), da Universidade
Federal da Integração Latino Americana – UNILA.
Art. 2º Além das normas descritas a seguir, a utilização do
laboratório deve ser condizente com as normas estabelecidas
pela UNILA, respeitando-se os interesses da coletividade e os
padrões de biossegurança e outras legislações pertinentes.
Art. 3º O Herbário Evaldo Buttura surgiu a partir da da
recuperação do inventário florístico na área de abrangência da
Hidrelétrica de Itaipu Binacional, oriunda de uma coleção de
plantas histórica, com mais de 40 anos, no Ecomuseu desta
Hidroelétrica. Além disso, o herbário EVB conta com um vasto
acervo de plantas atuais de distribuições recorrentes na região
Oeste do Estado do Paraná, mais especificamente, no Parque
Nacional do Iguaçu. Através da junção histórica do passado com
o presente, o herbário EVB tem apresentado um acervo único de
plantas e tem agido diretamente na capacitação de profissionais
para a coleta, gestão de coleções e identificação botânica.
Desse modo, a existência de um Herbário na UNILA é
importante para a qualificação de profissionais, assim como para
o auxílio de pesquisadores e estudantes na produção e gestão
do conhecimento da flora regional, trabalhando diretamente no
tripé da Universidade que está regido pelo ensino, pesquisa e
extensão.
TÍTULO I
DA CURADORIA E GERENCIAMENTO DA BASE DE DADOS
DO HERBÁRIO
Art. 4º O Herbário Evaldo Buttura -EVB está cadastrado ao
Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do
Conhecimento Tradicional Associado – SisGen –, criado pelo
Decreto nº 8.772, de 11 de maio de 2016, que regulamenta a Lei
nº 13.123, de 20 de maio de 2015, como um instrumento para
auxiliar o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGen –
na gestão do patrimônio genético e do conhecimento tradicional
associado.
Art. 5º O trabalho de gerenciamento e organização do Herbário
EVB é coordenado por um curador e executado pelo corpo
técnico, que pode incorporar docentes, técnicos, bolsistas,
estagiários, entre outros.
§ 1º A jornada a ser cumprida pelo estagiário segue as normas
estabelecidas pela Lei 11.788/08, de 25 de setembro de 2008.
Art. 6º Compete ao curador:
I. Zelar pela coleção, tomando as devidas providências para
mantê-la em bom estado de conservação;
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II. Manifestar anuência sobre incorporação, doação e empréstimo
de espécimes pertencentes à coleção botânica;
III. Deliberação sobre o desenvolvimento de atividades de
pesquisa, ensino e extensão no âmbito do Herbário;
IV. Auxiliar na divulgação da coleção botânica;
V. Gerir o banco de dados compatíveis com outros herbários
nacionais e internacionais visando o intercâmbio científico de
informações.
Art. 7º O Curador e Vice-Curador devem ser docentes da
instituição.
§ 1º Na vacância do Curador, o Vice-Curador assume a curadoria.
Art. 8º O corpo técnico e administrativo do herbário deverá
cumprir e fazer cumprir as normas vigentes do herbário EVB, que
são:
I. Prever com antecedência a utilização dos materiais de campo
disponíveis no herbário, pois as viagens de coleta de exemplares
botânicos são planejadas e, no retorno de tais expedições é
necessário poder utilizar as facilidades do herbário de maneira
imediata para secagem e armazenamento de novos espécimes;
II. Todo o material proveniente de expedições de campo deverá
ser preparado na sala de triagem, seguindo os procedimentos
discriminados a seguir;
III. A sala de preparação deve ser mantida limpa ao final das
atividades diárias, as prensas devem ser mantidas organizadas
(pareadas e com tiras disponíveis), enquanto corrugados,
papelão, papel e outros materiais usados para herborização
devem estar em ordem;
IV. Normas institucionais de uso de equipamentos (estufas,
freezer) devem ser atendidas.
Art. 9º A coleção será gerenciada através do software Brahms
Botanical.
§ 1º Deverá ser realizado um backup semanal da base de dados
da coleção, guardando-a em nuvem e em pendrive.
§ 2º Além do backup semanal obrigatório, o backup da base de
dados poderá ser realizado todas as vezes que a curadoria julgar
necessário.
§ 3º A coleção deverá ser atualizada na base online Species Link
Network semanalmente ou então, todas as vezes que houver
alguma alteração ou atualização da mesma.
TÍTULO II
DA SALA DE TRIAGEM
Art. 10 Cada aluno, funcionário, pesquisador ou professor que
utilizar a sala de triagem para preparação de material botânico do
Herbário EVB, deverá providenciar a limpeza da mesma após o
término de sua tarefa diária, bem como manter a organização do
ambiente.
Art. 11 As prensas deverão ser identificadas com coletor, local e
data da coleta, e não deverão permanecer nas estufas por tempo
superior ao necessário para a desidratação dos exemplares (em
média 48 a 72 horas). Prensas com mais de 10 (dez) dias na
estufa serão retiradas e o material será descartado; prensas sem
identificação serão descartadas.
§ 1º Em função da natureza peculiar do material (turgidez), o
mesmo poderá permanecer por mais tempo na estufa, desde que
tenha anuência da curadoria do EVB e/ou técnico responsável. O
tempo máximo de permanência dos materiais no freezer é de 3
(três) dias. Após este prazo serão retirados, analisados e,
eventualmente descartados.
Art. 12 Alunos, funcionários, pesquisadores e professores deverão
prever, com antecedência, a utilização da estrutura disponível do
herbário, pois as coletas de exemplares botânicos por parte da
equipe do EVB são planejadas e, ao retorno de suas atividades de
campo, necessita também utilizar tal estrutura.
Art. 13 Serão aceitas doações de herborizado provenientes de
projeto de pesquisa, extensão, ou pós-graduação da UNILA,
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desde que o material tenha uma ficha com as informações de
coleta, esteja em boas condições de preservação, e
preferencialmente fértil. Caso o material não atenda essas
exigências, o mesmo será descartado e não será incorporado no
acervo do EVB.
Art. 14 Procurar a orientação da Curadoria ou Vice Curadoria
quando surgir qualquer dúvida sobre o funcionamento geral do
herbário.
TÍTULO III
DA COLEÇÃO
Art. 15 Todo e qualquer material depositado no Herbário
EVB é importante, insubstituível e precioso.
§ 1º Fica vedada a entrada nas dependências do EVB a entrada
de alimentos de qualquer natureza, tendo em vista a
possibilidade de atração de insetos daninhos à coleção, bem
como danos eventualmente ocasionados pela derrubada de
líquidos no ambiente de estudo.
§ 2º Fica vedada a entrada de material botânico fresco, isto é,
sem o processamento adequado (desidratação, passagem pelo
freezer e estufa) tendo em vista o risco de contaminação da
coleção.
Art. 16 O acervo possui as seguintes grandes divisões:
I. Material herborizado
1. Fanerógamas;
● Angiospermas e “Gimnospermas”.
2. Criptógamas;
● Samambaias, Licófitas e “Briófitas”.
3. “Fungos” e “Algas”;
II. Material preservado em Álcool.
Art. 17 As exsicatas são montadas em cartolinas brancas na
medida de 40x28 cm. As exsicatas são envolvidas em papel
Kraft marrom, nas dimensões 42x58 cm. O material encontra-se
ordenado alfabeticamente por família, dentro de cada família por
gênero e, dentro de cada gênero, por espécie. Cada capa de
família deverá ser acondicionada em cartolinas amarelas.
Art. 18 Toda família, mesmo que possua somente uma amostra,
possuirá uma capa em cartolinas amarelas.
§ 1º Conforme a quantidade de material existente, para cada
gênero, poderão ser confeccionadas diversas capas, até mesmo,
capas por espécies.
TÍTULO IV
DA CONSULTA DA COLEÇÃO E VISITAÇÃO
Art. 19 A consulta da coleção é aberta a qualquer pessoa, desde
que previamente identificada, sendo aconselhável o prévio
agendamento da consulta e a disponibilidade da presença da
curadoria
ou
corpo
técnico
pelo
e-mail
herbarioevaldobuttura@gmail.com.
Art. 20 A consulta ou ainda a visitação pública da coleção deverá
ser agendada previamente com a curadoria ou corpo técnico
pelo email herbarioevaldobuttura@gmail.com para compatibilizar
a disponibilidade de horários para receber visitantes nas
dependências do Herbário.
Art. 21 A visitação pública ou a consulta à coleção do EVB
deverá ter por objetivo o ensino, a educação ambiental, a
pesquisa, o repasse de informações à comunidade acadêmica
local ou externa, bem como a comunidade em geral.
TÍTULO V
DO MANUSEIO DO MATERIAL
Art. 22 O material, para ser estudado, deverá ser levado à
bancada e, após o estudo, devolvido ao seu lugar novamente.
§ 1º O material não poderá ser consultado, em hipótese alguma,
quando houver na porta do armário ou caixa organizadora um
aviso que o material está sendo utilizado pela curadoria.
Art. 23 As exsicatas não deverão, em hipótese alguma, ser
colocadas com a face, do material montado, virada para baixo.
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Art. 24 Toda identificação realizada deverá ser anotada em fichas
de identificação próprias, datadas, e coladas acima da etiqueta da
exsicata.
§ 1º Somente deverá ser colada a margem da etiqueta próxima da
margem direita inferior do material.
§ 2º Caso já exista uma ficha de determinação, a nova
identificação deverá ser colada acima desta.
§ 3º Em casos que o material não possibilite a fixação da etiqueta
em seu lugar habitual, a etiqueta poderá ser colada em outro
lugar.
Art. 25 Quando a identificação do material acarretar a
necessidade de que sejam feitas capas novas por se tratar de um
gênero ou família ainda não existente no herbário, o material
identificado deverá ser imediatamente alterado junto ao banco de
dados Brahms.
Art. 26 Nenhum material poderá entrar na sala das coleções sem
antes ter passado no freezer por 48 (quarenta e oito) horas e na
estufa por, no mínimo, 3 (três) horas.
§ 1º Caso o pesquisador necessite entrar no acervo do herbário
com seu material para identificação por comparação, deverá
enviar o material ao curador do Herbário EVB com antecedência,
para que possa ser passado no freezer por um período de 48
(quarenta e oito) horas e estufa por, um mínimo, de 3 (três) horas.
TÍTULO VI
DO EMPRÉSTIMO E DOAÇÃO DE MATERIAL
Art. 27 Todo e qualquer pedido de empréstimo de material de
outro herbário para o EVB, deverá ser feito sempre com
solicitação através de carta formalizada e assinada pelo
responsável da instituição solicitante por meio físico e/ou
eletrônico.
§ 1º Solicitações feitas por alunos de pós-graduação e estagiários,
deverão conter também a ciência do orientador. No caso de
bolsista de Pós-Doutorado, deverá conter a ciência do supervisor.
Art. 28 Serão permitidas solicitações de empréstimo de material
botânico para somente um trabalho de revisão taxonômica por
pesquisador (aluno de pós-graduação, pós-doutorado ou
estagiário).
§ 1º Somente quando o material referido no caput deste artigo for
devolvido é que nova solicitação poderá ser feita pelo mesmo
pesquisador.
Art. 29 O material emprestado às outras instituições deverá ser
devolvido em boas condições dentro do prazo máximo de 6 (seis)
meses, que será contado a partir da data em que o material
solicitado chegar ao destino do solicitante.
§ 1º Caso o material não seja devolvido ao herbário EVB dentro
do prazo pré-estabelecido, o curador deverá, após 30 (trinta) dias
do prazo de devolução, solicitar o retorno do mesmo ou requerer
renovação do prazo de empréstimo por no máximo 6 (seis)
meses.
§ 2º Caso não haja a devolução e novo pedido de material não
seja feito no prazo hábil, mais um contato deverá ser realizado
solicitando a devolução, onde se adotará a seguinte sanção:
I. A instituição inadimplente ficará sem a possibilidade de receber
novos empréstimos até que haja a devolução do material sob sua
guarda.
Art. 30 Poderá haver doações de duplicatas por
identificação/permuta ou de duplicatas do Herbário EVB para
outros herbários.
§ 1º Duplicatas dos materiais registrados no Herbário EVB
poderão ser encaminhadas para outros Herbários, mediante
solicitação por escrito da curadoria destes.
§ 2º Duplicatas poderão ser doadas para outros Herbários todas
as vezes que a curadoria julgar necessário.
TÍTULO VII
DO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL EM ESTUDO
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Art. 31 Todo o material em estudo pelos pesquisadores, tanto do
Herbário EVB como proveniente de outros Herbários, deverá
ficar cuidadosamente conservado.
§ 1º Para armazenamento do material em estudo, o Herbário
EVB manterá o mesmo na sala de armazenamento temporário
de onde será incorporado ou não a coleção, a critério do curador.
§ 2º Todo pesquisador poderá contar com uma ou mais caixas
neste local. A quantidade de caixas irá variar em relação à
necessidade do pesquisador e também à disponibilidade das
mesmas.
§ 3º Para recebimento de caixas o pesquisador (aluno) deverá
encaminhar um pedido ao curador, constando o título do projeto
de pesquisa e a respectiva aprovação do mesmo pela Diretoria
de Pesquisa e Pós Graduação da UNILA. Este pedido será
estudado pela Curadoria do Herbário EVB, para ser determinada
a quantidade de caixas que o aluno receberá.
§ 4º O uso destas caixas cessará com o final do projeto, sendo o
aluno obrigado a esvaziar as caixas que estiverem em seu
poder. Caso o aluno for realizar nova pesquisa, após a
devolução das caixas, deverá ser feita nova solicitação de
acordo com o §1 do Art. 22.
TÍTULO VIII
DA PUBLICAÇÃO
Art. 32 Toda publicação que utilizar o material através de
empréstimo solicitado pelo Herbário EVB deverá fazer referência
explícita ao mesmo.
TÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 33 A utilização do Herbário implica na aceitação das regras
deste regulamento.
Art. 34 Os casos não previstos nesta Instrução Normativa
deverão ser submetidos à apreciação do setor responsável pelo
laboratório que se posicionará consoante à escuta dos
interessados e em conjunto com a direção superior da UNILA.
Art. 35 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
SOLANGE AIKES
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2019, DE 18 DE FEVEREIRO
DE 2019
A Secretária de Apoio Científico e Tecnológico da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana, no uso de suas
atribuições legais, delegadas por meio da Portaria UNILA nº
334/2016, publicada no Boletim Interno nº 196 de 11/03/2016,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer normas e procedimentos para a adequada
utilização de Laboratório de Limnologia (Laboratório de
Pesquisa), pertencente ao Laboratório Multiusuário Engenheira
Enedina Alves Marques, sob a gestão compartilhada da
Universidade Federal da Integração Latino Americana – UNILA e
da Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil.
Art. 2º Além das normas descritas a seguir, a utilização do
laboratório deve ser condizente com as normas estabelecidas
pela UNILA, respeitando-se os interesses da coletividade e os
padrões de biossegurança e outras legislações pertinentes.
TÍTULO I
DO ACESSO AO LABORATÓRIO
Art. 3º Estão autorizados a entrar no Laboratório os docentes,
discentes e técnicos da UNILA e parceiros (ITAIPU e PTI) que
tiverem suas digitais cadastradas na fechadura eletrônica.
TÍTULO II
REGRAS DE SEGURANÇA
Art. 4º Durante a permanência no laboratório é obrigatório o uso
de jaleco.
TÍTULO III
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DO AGENDAMENTO DO USO DO ESPAÇO/EQUIPAMENTOS
Art. 5º O agendamento para uso do espço e equipamentos deverá
ser realizado com, no mínimo, 7 (sete) dias de antecedência,
diretamente com a Coordenação do Laboratório pelo e-mail
cleto.peres@unila.edu.br.
TÍTULO IV
OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Art. 6º A operação dos equipamentos é restrita a pesquisadores
que tenham recebido o devido treinamento.
§ 1º Alunos também podem operar equipamentos desde que
tenham recebido treinamento e estejam acompanhados pelos
pesquisadores orientadores.
TÍTULO V
BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO
Art. 7º Para todas as atividades exercidas no laboratório são
confeccionados roteiros e todos os usuários dos equipamentos
são convidados a usar e/ou confeccionar esses roteiros.
Art. 8º O agendamento do uso dos equipamentos e do espaço são
registrados em um livro para dimensionar a utilização e ter o
controle detalhado de todas as atividades desenvolvidas.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º A utilização do Laboratório de Limnologia implica na
aceitação das regras deste regulamento.
Art. 10 Os casos não previstos nesta Instrução Normativa deverão
ser submetidos à apreciação do setor responsável pelo laboratório
que se posicionará consoante à escuta dos interessados e em
conjunto com a direção superior da UNILA.
Art. 11 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
SOLANGE AIKES
EDITAL PPG-BC Nº. 03, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE ALUNOS
ESPECIAIS, EM DISCIPLINAS DO CURSO DE MESTRADO EM
BIOCIÊNCIAS, NO PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO DO ANO DE
2019
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biociências
(PPG-BC) da Universidade Federal da Integração LatinoAmericana (UNILA), nomeado pela Portaria UNILA nº. 057/2017,
publicada no Boletim de Serviço nº. 248, de 10 de fevereiro de
2017, no uso de suas atribuições, pelo presente Edital torna
público o regulamento do processo seletivo para ingresso de
alunos especiais, em disciplinas do curso de mestrado em
Biociências, exclusivamente no primeiro semestre letivo do ano de
2019:
1.
Dos alunos especiais
1.1.
Conforme Art. 33 do Regimento Interno do PPG-BC,
aprovado pela Resolução CONSUN nº. 12, de 24 de maio de
2018, publicada no Boletim de Serviço UNILA nº. 352, de 25 de
maio de 2018, entende-se por aluno especial o estudante
matriculado em uma ou mais disciplinas do PPG-BC, portador de
diploma de nível superior, não matriculado como aluno regular do
PPG-BC.
1.2.
A condição de estudante especial poderá ser concedida
apenas a portadores de diplomas de graduação em Biomedicina,
Bioquímica, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição,
Odontologia, Psicologia, Saúde Coletiva e Terapia Ocupacional e
áreas afins, a critério dos docentes responsáveis pelas disciplinas
ofertadas, do Colegiado ou da Comissão de Seleção designada.
1.3.
Os alunos regulares têm preferência de matrícula nas
disciplinas sobre os alunos especiais classificados.
1.4.
O aluno especial poderá cursar apenas uma vez cada
componente curricular, não excedendo seu vínculo por mais de 02
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(dois) semestres, consecutivos ou não.
1.5.
A condição de estudante especial junto ao PPG-BC
cessa com a conclusão das disciplinas em que estiver
matriculado.
1.6.
O aluno especial poderá solicitar o aproveitamento dos
créditos cursados, caso seja aprovado em processo seletivo
apropriado e tornar-se-á aluno regular do PPG-BC.
2.
Das disciplinas
2.1.
A oferta de disciplinas do PPG-BC e vagas a alunos
especiais, no primeiro semestre letivo do ano de 2019, em um
dos campi da UNILA, sediados no Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, pode ser consultada no Anexo I do presente
regulamento.
2.2.
Ao candidato inscrito, classificado e aprovado é
permitida a matrícula em disciplinas, desde que aceitos pelos
docentes responsáveis pela disciplina, pelo Colegiado ou
Comissão de Seleção designada, respeitando o número máximo
de vagas não ocupadas por alunos regulares, informadas no
Anexo I do presente regulamento.
2.3.
Os candidatos a alunos especiais ficam informados
sobre a possibilidade de:
2.3.1. as aulas de duas ou mais turmas ocorrerem no mesmo
horário, em razão da disponibilidade de horários dos docentes;
2.3.2. haver divergência entre os horários das aulas
informados no Sistema Integrado de Gestão de Atividades
Acadêmicas (SIGAA), disponível no endereço eletrônico <https://
sig.unila.edu.br/sigaa/logar.do?dispatch=logOff>; e na página
eletrônica
<https://portal.unila.edu.br/mestrado/biociencias/calendarioensalamento>;
2.3.3. ocorrer alteração dos docentes, locais e horários de
realização das aulas por motivos de ordem técnica, conveniência
ou força maior; na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou
previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores
ou impeditivos, conforme calendário informado na página
eletrônica
<https://portal.unila.edu.br/mestrado/biociencias/calendarioensalamento>.
3.
Do cronograma
3.1.
O presente processo seletivo será realizado conforme o
cronograma a seguir:
Inscrições

Até o primeiro dia de aula da disciplina

Matrículas

Até o primeiro dia de aula da disciplina

Início do período letivo especial de verão 2019

02/01/2019

Término do período letivo especial de verão 2019

28/02/2019

Início do primeiro semestre letivo de 2019

11/03/2019

Término do primeiro semestre letivo de 2019

13/07/2019

4.
Da Comissão de Seleção
4.1. A Comissão de Seleção é responsável:
4.1.1. pela organização de todo o processo seletivo;
4.1.2. pelo julgamento de eventuais recursos administrativos
submetidos; e
4.1.3. pelo assessoramento aos docentes do PPG-BC que
avaliarão os candidatos.
5.
Das inscrições
5.1.
Para realizar a inscrição e matrícula no presente
processo seletivo, o candidato deve entrar em contato com os
docentes responsáveis pelas disciplinas de seu interesse e obter
as suas declarações de concordância de matrícula, na forma
assinada do Anexo II.
5.2.
As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas,
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exclusivamente, por meio do Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas (SIGAA), por meio do endereço eletrônico
<https://sig.unila.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?
nivel=S&aba=p-stricto>.
5.3.
Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher
os dados pessoais e acadêmicos exigidos no SIGAA, bem como
anexar cópia digital dos seguintes documentos:
5.3.1.
Anexo II assinado pelo docente responsável, sendo
uma declaração de concordância de matrícula para cada
disciplina de seu interesse;
5.3.2.
documento de identidade oficial com foto, tal como
cédula de identidade, carteira de registro profissional reconhecido
por lei, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), Carteira de Registro
Nacional Migratório (CRNM) ou equivalente;
5.3.3.
Curriculum vitae, preferencialmente gerado pela
plataforma Lattes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq);
5.3.4.
diploma de graduação ou certificado de conclusão de
curso ou equivalente; e
5.3.5.
histórico completo do curso de graduação.
5.4.
Devem ser acompanhados de tradução juramentada os
documentos comprobatórios da graduação que não estejam no
idioma português ou espanhol.
5.5.
Os documentos necessários para a inscrição podem ser
apresentados em português ou espanhol e devem ser
digitalizados e anexados em formato digital Portable Document
Format (pdf).
5.6.
Em caso de o candidato realizar mais de uma inscrição,
somente será considerada a última, sendo validada apenas a
inscrição mais recente.
5.7.
A ausência de documentos exigidos indeferirá a inscrição
do candidato e impedirá a matrícula.
5.8.
A inscrição será deferida e permitirá a matrícula do
candidato quando a documentação estiver completa, legível e em
conformidade com o presente regulamento.
5.9.
As inscrições deferidas e indeferidas serão divulgadas na
página
eletrônica
do
PPG-BC
<https://portal.unila.edu.br/mestrado/biociencias/processoseletivo>.
6.
Do processo seletivo e divulgação dos resultados
6.1.
O processo seletivo consistirá de uma etapa única, de
caráter classificatória e eliminatória, consistindo na aprovação do
candidato pelos docentes responsáveis pelas disciplinas de seu
interesse, por meio da assinatura das declarações de
concordância de matrícula, na forma do Anexo II.
6.2.
A análise das candidaturas e avaliação dos candidatos
serão realizadas pelo docente do PPG-BC responsável pela
disciplina, que poderá, para os fins deste regulamento:
6.2.1. entrevistar os candidatos e consultar os seus currículos;
6.2.2. contar com o assessoramento da Comissão de Seleção
e/ou de pesquisadores externos convidados.
6.3.
Os critérios de avaliação do candidato, para cursar cada
uma das disciplinas pretendidas, são definidos pelo docente
responsável pela disciplina, que poderá utilizar os seguintes
critérios de desempate para selecionar os candidatos a alunos
especiais de sua disciplina:
6.3.1. candidato idoso, assim entendido a pessoa com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme Art. 27,
parágrafo único da Lei Federal nº. 10.741/2003, que dispõe sobre
o Estatuto do Idoso, como primeiro critério;
6.3.2. preferência a candidato que já fora aluno especial do
PPG-BC e não tenha excedido seu vínculo por mais de 02 (dois)
semestres, consecutivos ou não, como segundo critério;
6.3.3. preferência a candidato que é mestrando ou doutorando
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de outro Programa de Pós-Graduação (PPG), em área afim ao
PPG-BC, como terceiro critério;
6.3.4. preferência a candidato que é mestrando ou doutorando
de outro Programa de Pós-Graduação (PPG), em área não afim
ao PPG-BC, como quarto critério;
6.3.5. portadores de diplomas de graduação em Biomedicina,
Bioquímica, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição,
Odontologia, Psicologia, Saúde Coletiva e Terapia Ocupacional,
como quinto critério;
6.3.6. portadores de diplomas de graduação em outras áreas
do conhecimento, como sexto critério;
6.3.7. maior idade, como sétimo e último critério.
6.4.
Será considerado classificado e aprovado o candidato
que:
6.4.1. obter a autorização assinada para matrícula dos
docentes responsáveis pelas disciplinas de seu interesse;
6.4.2. atender os requisitos deste regulamento; e
6.4.3. ter a inscrição deferida.
6.5.
A classificação e matrícula dos candidatos será feita por
disciplina
e
divulgada
na
página
eletrônica
<https://portal.unila.edu.br/mestrado/biociencias/processoseletivo>, vigente somente para o presente processo de seleção,
não sendo prorrogável em nenhuma circunstância.
6.6.
As matrículas obedecerão a disponibilidade de vagas,
de acordo com os critérios estabelecidos para o processo
seletivo.
6.7.
A classificação e aprovação no presente processo
seletivo não assegura ao candidato o direito de matrícula.
6.8.
O PPG-BC não se obriga a matricular nenhum dos
candidatos classificados no presente processo seletivo,
facultando-se o direito de convocá-los ou não, para realizar
matrícula em disciplinas com vagas ociosas.
6.9.
O PPG-BC reserva-se o direito de não preencher todas
as vagas ociosas.
7.
Da Carteira de Registro Nacional Migratório
7.1.
Os candidatos não-brasileiros, aprovados pelo presente
processo seletivo, ficam avisados sobre a necessidade de
providenciar a CRNM quando do vencimento do seu RNE.
7.2.
Maiores informações sobre a CRNM podem ser obtidas
junto à Seção de Apoio ao Estrangeiro (SAE), localizada no
campus Vila A, situado à Avenida Silvio Américo Sasdelli, nº.
1.842, bairro Itaipu A, Edifício Comercial Lorivo, Município de
Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, conforme página eletrônica
<https://portal.unila.edu.br/proint>.
8.
Da matrícula
8.1.
Poderá realizar matrícula o candidato com inscrição
deferida que obter de declaração de concordância de matrícula,
assinada pelo docente responsável pela disciplina de seu
interesse, na forma do Anexo II; e atender as condições e prazos
do presente regulamento.
8.2.
A matrícula é gratuita e deve ser realizada de forma
presencial ou por procuração, na Secretaria do PPG-BC,
localizada na sala G-103-1, prédio Ginásio do campus Jardim
Universitário, situado à Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, nº.
1.000, bairro Polo Universitário, Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná; ou em outro endereço a ser informado na
página
eletrônica
do
PPG-BC
<https://portal.unila.edu.br/mestrado/biociencias/processoseletivo>, nas datas e horários informados no cronograma.
8.3.
Para efetuar a matrícula como aluno especial do PPGBC, o candidato classificado e aprovado deverá informar o
número do CPF, quando se tratar de brasileiro(a); e os dados
pessoais solicitados pelo PPG-BC, bem como apresentar via
original ou cópia autenticada dos seguintes documentos:
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8.3.1. via impressa e assinada do Anexo II, sendo uma
declaração de concordância de matrícula para cada disciplina de
seu interesse;
8.3.2. documento de identidade oficial com foto, tal como cédula
de identidade, carteira de registro profissional reconhecido por lei,
passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Registro
Nacional de Estrangeiro (RNE), Carteira de Registro Nacional
Migratório (CRNM) ou equivalente;
8.3.3. título de eleitor, somente para candidatos brasileiros;
8.3.4. comprovante atualizado de quitação eleitoral, disponível
em
<http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-dequitacao-eleitoral>, somente para candidatos brasileiros;
8.3.5. certificado de reservista do Serviço Militar Obrigatório,
comprovante de prestação de Serviço Militar ou equivalente,
somente para candidatos brasileiros do sexo masculino;
8.3.6. comprovante atualizado de quitação do Serviço Militar
Obrigatório,
disponível
em
<https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa>
ou
comprovante de prestação de Serviço Militar, somente para
candidatos brasileiros do sexo masculino;
8.3.7. diploma de graduação ou certificado de conclusão de
curso ou equivalente;
8.3.8. histórico completo do curso de graduação; e
8.3.9. uma (1) foto 3x4 recente, colorida, quando o candidato
preferir não ser fotografado pelo PPG-BC.
8.4.
Devem ser acompanhados de tradução juramentada os
documentos comprobatórios da graduação que não estejam no
idioma português ou espanhol.
8.5.
As vias originais ou cópias autenticadas dos
documentos e fotos serão devolvidos aos candidatos tão logo
sejam digitalizados e/ou copiados pela Secretaria do PPG-BC.
8.6.
Em caso de desistência ou eliminação de candidatos
classificados, os demais candidatos poderão ser convocados pelo
PPG-BC, respeitada a ordem de classificação, para se matricular
nas vagas remanescentes, na forma e nos prazos definidos neste
processo seletivo.
9.
Da não concessão de bolsas de estudo ou auxílios
financeiros
9.1.
A aprovação, classificação, convocação ou matrícula no
presente processo seletivo não garante ao candidato a concessão
de bolsa ou auxílio financeiro de qualquer natureza.
9.2.
Aos alunos especiais não serão concedidas bolsas de
estudo ou auxílios financeiros de qualquer natureza,
eventualmente disponíveis.
10.
Dos recursos administrativos
10.1.
A interposição de recursos administrativos deve ser
realizada na forma do Anexo III, disponível na página eletrônica
<https://portal.unila.edu.br/mestrado/biociencias/processoseletivo>, devidamente preenchido, assinado e submetido ao
correio eletrônico <mestrado.biociencias@unila.edu.br> em
arquivo eletrônico, formato extensão Portable Document Format
(pdf).
11.
Das disposições finais
11.1.
A inscrição, classificação, aprovação ou matrícula
implicará na ciência e concordância, pelo candidato, das normas
para o presente processo seletivo e o vínculo estudantil, contidas
no Regimento Interno do PPG-BC, neste e nos demais
regulamentos da UNILA, dos quais não poderá alegar
desconhecimento.
11.2.
As despesas decorrentes da participação em todos os
procedimentos do processo seletivo de que trata este regulamento
correm por conta do candidato, o qual não terá direito a
alojamento, alimentação, transporte, concessão de bolsas,
auxílios ou ressarcimento de quaisquer despesas.
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11.3.

É responsabilidade do candidato acompanhar os
informes, prazos e documentos referentes a este processo
seletivo,
publicados
na
página
eletrônica
<https://portal.unila.edu.br/mestrado/biociencias/>,
devendo
certificar-se de que cumpre os requisitos estabelecidos pela
legislação em vigor e pelo presente regulamento, sob pena de
ter a inscrição indeferida, ser eliminado da seleção, não ser
matriculado ou ter a matrícula cancelada.
A UNILA ou o PPG-BC:
11.3.1. não se responsabilizam por problemas técnicos que
impossibilitem a inscrição ou matrícula do candidato;
11.3.2. não possuem obrigação de informar resultados do
presente processo seletivo por meio impresso, mensagem
eletrônica ou telefônica.
11.4.
Serão desconsiderados os documentos, informações,
inscrições e requerimentos de matrícula que forem apresentados
fora dos padrões e prazos estabelecidos por este regulamento.
11.5.
É
vedada
a
apresentação
de
documentos
complementares ou a substituição de documentos, para fins de
inscrição e/ou matrícula, fora das condições ou dos prazos
previstos neste regulamento.
11.6.
Acarretará na desclassificação e/ou eliminação,
impedimento ou cancelamento da matrícula do candidato ou
aluno, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, que:
apresentar documentação ilegível, incompleta e/ou em
desconformidade das condições e/ou prazos estabelecidos por
este regulamento;
11.6.1. não comparecer em quaisquer das fases deste
processo seletivo;
11.6.2. não realizar a matrícula na forma e nos prazos definidos
neste regulamento;
11.6.3. comunicar sua desistência da vaga;
11.6.4. burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas
neste regulamento;
11.6.5. dispensar tratamento incorreto e/ou descortês a
qualquer pessoa envolvida neste processo seletivo;
11.6.6. não comunicar a Comissão de Seleção, a Coordenação
ou a Secretaria do PPG-BC, por escrito, de forma clara e
objetiva, imediatamente ao conhecimento do fato, sobre a
existência de conflito de interesses com qualquer pessoa
envolvida neste processo seletivo, em especial nos casos de
notória amizade, inimizade ou vínculo familiar, tais como
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.
11.7.
Os casos omissos do presente regulamento serão
resolvidos pela Comissão de Seleção, cabendo recurso
administrativo ao Colegiado do PPG-BC da UNILA.
FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO
ANEXO I DO EDITAL PPG-BC Nº. 03/2019
DISCIPLINAS OFERTADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO DE 2019
Vagas

Discipli
na

Docente(
S)
Responsá
vel(Is)

Horários

Local

Oferta
rá
eventu
ais
vagas
reman
escent
es a
alunos
especi
ais?

Poderá
receber
eventua
is
interess
ados
em
assistir
as aulas
como
ouvintes
?

Até 45
(quarenta e
cinco) vagas
remanescentes,
em caso de não
ocupação pelos
alunos regulares

Discipli
na
eletiva
“Crono
biologi
a
human
a”

Dr. Felipe
Beijamini

Aulas condensadas, distribuídas em 05
(cinco) encontros:
-das 08h00 às 12h00 e das 13h00 as
18h00, nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de
fevereiro de 2019.

campus
Jardim
Universit
ário

Sim

Sim

Até 10 (dez)
vagas
remanescentes,
em caso de não
ocupação pelos

Discipli
na
eletiva
“Técnic
as

Dra. Aline
Theodoro
Toci

Aulas condensadas, distribuídas em 07
(sete) encontros:
-das 10h00 às 12h00 e das 13h30 às
16h00, no dia 08 de abril de 2019;
-das 13h00 às 17h00, no dia 09 de abril

campus
PTI

Sim

Sim

BOLETIM DE SERVIÇO UNILA
alunos regulares

Até 45
(quarenta e
cinco) vagas
remanescentes,
em caso de não
ocupação pelos
alunos regulares

Até 45
(quarenta e
cinco) vagas
remanescentes,
em caso de não
ocupação pelos
alunos regulares

cromat
ográfic
as de
análise
”

Discipli
na
eletiva
“Tópico
s
especi
ais em
fisiologi
a
e
homeo
stasia”

Discipli
na
obrigat
ória
“Semin
ários
de
pesqui
sa I”

ANO X

de 2019;
-das 08h00 às 12h30, no dia 10 de abril
de 2019;
-das 13h00 às 17h00, no dia 11 de abril
de 2019;
-das 10h00 às 12h00 e das 13h30 às
16h00, no dia 12 de abril de 2019;
-das 10h00 às 12h00 e das 13h30 às
16h00, no dia 15 de abril de 2019;
-das 13h00 às 17h00, no dia 16 de abril
de 2019.
Dra.
Danúbia
Frasson
Furtado

Dr.
Francisne
y Pinto do
Nascimen
to

Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, ___ de ____ de 2019.
Assinatura do candidato: _________________________________________
Nome completo do candidato: _________________________________________
Assinatura do docente responsável pela disciplina pretendida: ___________________________
Nome completo do docente responsável pela disciplina pretendida: _______________________

Aulas semanais, distribuídas em 11
(onze) encontros:
-às segundas-feira de manhã, das
08h00 às 12h00, nos dias 11, 18 e 25 de
março de 2019;
-às segundas-feira de manhã, das
08h00 às 12h00, nos dias 01, 22 e 29 de
abril de 2019;
-às segundas-feira de manhã, das
08h00 às 12h00, nos dias 06, 13, 20 e
27 de maio de 2019;
-à segunda-feira de manhã, das 08h00
às 13h00, no dia 03 de junho de 2019.

campus
Jardim
Universit
ário

Aulas semanais, distribuídas em 15
(quinze) encontros:
-às quartas-feira à tarde, das 13h00 às
14h00, nos dias 13, 20 e 27 de março
de 2019;
-às quartas-feira à tarde, das 13h00 às
14h00, nos dias 03, 17 e 24 de abril de
2019;
-às quartas-feira à tarde, das 13h00 às
14h00, nos dias 08, 15, 22 e 29 de maio
de 2019;
-às quartas-feira à tarde, das 13h00 às
14h00, nos dias 05, 12, 19 e 26 de junho
de 2019; e
-às quartas-feira à tarde, das 13h00 às
14h00, no dia 03 de julho de 2019.

campus
Jardim
Universit
ário

Sim

Não

ANEXO III DO EDITAL PPG-BC Nº. 03/2019
APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO AO
PROCESSO SELETIVO 2019.1 DE ALUNOS ESPECIAIS
[enviar formulário assinado para o correio eletrônico mestrado.biociencias@unila.edu.br em arquivo eletrônico,
formato extensão Portable Document Format (pdf)]
Identificação da decisão questionada:
Fundamento legal ou editalício do questionamento:
Apresentação, argumentação e justificativa do questionamento:
Identificação do local e data: __________________, ___ de ________________ de _______.

Sim

Sim

Observação:
Os docentes, locais e horários de realização das aulas podem ser alterados por motivos de ordem técnica,
conveniência ou força maior; na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos, conforme calendário informado na página eletrônica
<https://portal.unila.edu.br/mestrado/biociencias/calendario-ensalamento>.
ANEXO II DO EDITAL PPG-BC Nº. 03/2019
AVAL DO DOCENTE RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA
Venho por meio deste autorizar o candidato abaixo relacionado a realizar inscrição no processo seletivo para ingresso
de alunos especiais; e matrícula na disciplina que oferto no Programa de Pós-Graduação em Biociências (PPG-BC), no
primeiro semestre letivo do ano de 2019, na forma do Edital PPG-BC nº. 003/2019.
Docente(S)
Responsável(
Is)
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<https://portal.unila.edu.br/mestrado/biociencias/calendario-ensalamento>.

Locais:
- campus Jardim Universitário, situado à Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, nº. 1.000, bairro Polo Universitário,
Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP nº. 85.870-901;
- campus PTI, situado à Avenida Tancredo Neves, nº. 6.731, bairro Itaipu Binacional, Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, CEP nº. 85.867.970.

Disciplina
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Horários

Local

Disciplina eletiva
“Cronobiologia humana”

Dr. Felipe
Beijamini

Aulas condensadas, distribuídas em 05 (cinco) encontros:
-das 08h00 às 12h00 e das 13h00 as 18h00, nos dias 18, 19,
20, 21 e 22 de fevereiro de 2019.

campus
Jardim
Universit
ário

Disciplina eletiva
“Técnicas
cromatográficas de
análise”

Dra. Aline
Theodoro
Toci

Aulas condensadas, distribuídas em 07 (sete) encontros:
-das 10h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00, no dia 08 de
abril de 2019;
-das 13h00 às 17h00, no dia 09 de abril de 2019;
-das 08h00 às 12h30, no dia 10 de abril de 2019;
-das 13h00 às 17h00, no dia 11 de abril de 2019;
-das 10h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00, no dia 12 de
abril de 2019;
-das 10h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00, no dia 15 de
abril de 2019;
-das 13h00 às 17h00, no dia 16 de abril de 2019.

campus
PTI

Disciplina eletiva
“Tópicos especiais em
fisiologia e
homeostasia”

Dra. Danúbia
Frasson
Furtado

Aulas semanais, distribuídas em 11 (onze) encontros:
-às segundas-feira de manhã, das 08h00 às 12h00, nos dias
11, 18 e 25 de março de 2019;
-às segundas-feira de manhã, das 08h00 às 12h00, nos dias
01, 22 e 29 de abril de 2019;
-às segundas-feira de manhã, das 08h00 às 12h00, nos dias
06, 13, 20 e 27 de maio de 2019;
-à segunda-feira de manhã, das 08h00 às 13h00, no dia 03 de
junho de 2019.

campus
Jardim
Universit
ário

Disciplina obrigatória
“Seminários de
pesquisa I”

Dr.
Francisney
Pinto do
Nascimento

Aulas semanais, distribuídas em 15 (quinze) encontros:
-às quartas-feira à tarde, das 13h00 às 14h00, nos dias 13 , 20
e 27 de março de 2019;
-às quartas-feira à tarde, das 13h00 às 14h00, nos dias 03, 17
e 24 de abril de 2019;
-às quartas-feira à tarde, das 13h00 às 14h00, nos dias 08,
15, 22 e 29 de maio de 2019;
-às quartas-feira à tarde, das 13h00 às 14h00, nos dias 05,
12, 19 e 26 de junho de 2019; e
-às quartas-feira à tarde, das 13h00 às 14h00, no dia 03 de
julho de 2019.

campus
Jardim
Universit
ário

Locais:
- campus Jardim Universitário, situado à Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, nº. 1.000, bairro Polo Universitário,
Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP nº. 85.870-901;
- campus PTI, situado à Avenida Tancredo Neves, nº. 6.731, bairro Itaipu Binacional, Município de Foz do Iguaçu,
Estado do Paraná, CEP nº. 85.867.970.
Observação:
Os docentes, locais e horários de realização das aulas podem ser alterados por motivos de ordem técnica,
conveniência ou força maior; na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos, conforme calendário informado na página eletrônica

Assinatura do candidato: __________________________
Nome completo do candidato:
Número de inscrição do candidato:

EDITAL 05/2019 – PPGIELA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019
RESULTADO PRELIMINAR
SELEÇÃO DE BOLSISTAS
PROGRAMA DE BOLSAS DE MESTRADO
ACORDO CAPES/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA (CAPES/FA) E
PROGRAMA DE DEMANDA SOCIAL CAPES
A coordenadora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar
em Estudos Latino-Americanos (PPGIELA) da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), designada
pela Portaria UNILA nº 559/2018, publicada no boletim de
serviço nº 375 de 15 de agosto de 2018, no uso de suas
atribuições, torna público, pelo presente edital, o resultado
preliminar do processo seletivo para a concessão de bolsas do
Programa de Bolsas de Mestrado - Acordo CAPES/Fundação
Araucária (CAPES/FA) e do Programa de Demanda Social
CAPES (DS-CAPES)
1.
DO RESULTADO PRELIMINAR
CANDIDATO(A)
DANIELE SOLANGE FILGUEIRAS DA
SILVA ALVES

MÉDIA FINAL

CLASSIFICAÇÃO
9,5

ROGER ADAN CHAMBI MAYTA

9,14

LINA SOFIA MORA RIOS
SEBASTIAN MARTIN PEREYRA
DALIA MERCEDES ESPINO VEGAS
THIAGO LOPEZ TURCATTI
WASHINGTON FERREIRA DA SILVA
SOLANGE ALAVARCE

9,14
8,33
7,95
7,64
7,57
7,53

1º lugar, com bolsa Demanda
Social - CAPES
2º lugar, com bolsa do Programa
de Bolsa de Mestrado – Acordo
CAPES/FA
3º lugar, lista de espera
4º lugar, lista de espera
5º lugar, lista de espera
6º lugar, lista de espera
7º lugar, lista de espera
8º lugar, lista de espera

LAURA JANAINA DIAS AMATO
Edital IMEA nº 01/2019
O Coordenador do Instituto Mercosul de Estudos Avançados
(IMEA), da Universidade Federal da Integração LatinoAmericana (UNILA), nomeado pela Portaria UNILA nº 396, de
Junho de 2017, publicada no Boletim de Serviço nº 271, de 07
de Julho de 2017 , no uso das suas atribuições, convoca
interessados a submeterem candidaturas ao presente edital para
o Núcleo de Integração Cultural (NICULT) criado pela portaria
IMEA n° 005/2018, de 19 de Julho de 2018..
1. FINALIDADE
O Edital de Bolsa de Pesquisa do Núcleo de Integração Cultural
é voltado para o desenvolvimento das habilidades científicas dos
estudantes de graduação do ensino superior da UNILA.
2. BOLSAS
Serão concedidas de março à dezembro de 2019 uma bolsa no
valor de R$400,00 (quatrocentos reais) aos discentes
regularmente matriculados em cursos de graduação da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana.
3. ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS PELOS BOLSISTA
I. Mapeamento das atividades e agentes culturais da Unila e
região.
II. Produção e mediação cultural de eventos, exposições, e
plataformas digitais

BOLETIM DE SERVIÇO UNILA
III. Desenvolvimento e monitoramento de projetos culturais
4. REQUISITOS DO CANDIDATOS
I. Estar regularmente matriculado em curso de graduação na
UNILA;
II. Ter Índice de Rendimento Acadêmico igual ou superior a 7,0
(sete);
III. Não estar inadimplente com os Programas de Bolsas regulado
pela RESOLUÇÃO COSUP N° 04 DE 17 DE MARÇO DE 2017;
IV. Experiência na área de produção cultural
V. Possuir seu cadastro no SIGAA, contendo telefone, endereço
para correspondência e eletrônico (e-mail institucional), Currículo
Lattes, todos os itens atualizados no ano da seleção;
VI. Não ter prevista a colação de grau durante a vigência da
Bolsa;
VII. Ter carga horária disponível de, no mínimo, 20 (vinte) horas
semanais;
VIII. Não possuir relação de trabalho e qualquer modalidade de
bolsa em outro projeto de pesquisa, extensão e monitoria, exceto
bolsas assistenciais, de manutenção ou de permanência, as quais
possuem finalidades distintas.
5. INSCRIÇÕES
As
inscrições
serão
realizadas
pelo
e-mail
nucleo.cultura@unila.edu.br até o dia xx/xx/2019 e devem conter
os seguintes documentos:
I. Carta de Interesse explicando a razão pela qual deseja integrar
o Núcleo de Integração Cultural. A carta deve ter as seguintes
características: 1) Times New Roman 12, espaçamento 1,5 ,Word;
2) ter um limite de 500 palavras ; 3) ser salva segundo o seguinte
modelo: NOME_SOBRENOME_NICULT_2018_2;
II. Histórico Escolar com as disciplinas já realizadas e as
respectivas notas;
III. Portfólio com experiências na área de produção cultural.
6. PROCESSO SELETIVO:
I. A seleção será desenvolvida em duas etapas: análise
documental, de caráter eliminatória, e entrevista, de caráter
eliminatória e classificatória conforme cronograma;
II. Serão convocados através do e-mail os candidatos aprovados
para a entrevista;
III. As entrevistas serão realizadas pela coordenadora do no dia
às 14hrs na sala do IMEA (Térreo da Vila A);
IV. A nota de cada candidato será calculada pela média aritmética
das notas atribuídas pelos examinadores, arredondadas com uma
casa decimal;
V. A seleção será realizada pelo Coordenador a do NICULTI;
VI. Será concedida a bolsa ao primeiro colocado no processo de
seleção.
7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS
I. O resultado da entrevista será divulgado conforme cronograma;
II. Os recursos aos resultados deverão ser apresentados
conforme cronograma.
8. CRONOGRAMA
CALENDÁRIO
ETAPA

PRAZO

Inscrição

19/02/2019 à 28/02/2019

Análise Documental

11/03/2019 à 12/03/2019

-Convocação para Entrevista

13/03/2019

Entrevista

14/09/2019 e 15/09/2019 às 14hrs na sala do IMEA
(Térreo-Vila A)

Resultado

19/03/2019
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Recursos

20/03/2019

Resultado Final

22/03/2019
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9. DISPOSIÇÕES FINAIS
I. Candidato, ao efetuar sua inscrição, manifesta ciência e
concordância com os itens do presente Edital, sendo de sua
única e inteira responsabilidade a observância e cumprimento
das regras estabelecidas;
II. Os casos omissos serão resolvidos, em primeira instância,
pela Coordenação do Núcleo de Integração Cultural e, em
segunda instância, pela Coordenação do Instituto Mercosul de
Estudos Avançados.
Lucas Ribeiro Mesquita

