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EDITAL PPGBN 007/2021 

 

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA – CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO 

SELETIVO PARA INGRESSO NO MESTRADO EM BIODIVERSIDADE 

NEOTROPICAL/ 1o SEMESTRE LETIVO DE 2021 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPGBN) da 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), nomeado pela Portaria GR 

530/2019, publicada no Boletim de Serviço 471, de 16 de agosto de 2019, no uso de suas 

atribuições, torna público, pelo presente Edital, a convocação para matrícula dos candidatos 

aprovados no Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical, nível mestrado, no 

primeiro semestre de 2021, nos termos dos Editais PPGBN 20/2020 e retificação, Edital PPGBN 

006/2021, e conforme deliberação da Comissão de Seleção (instituída pela Portaria PRPPG 

66/2020). 

 

1. PRAZO PARA MATRÍCULA 

Para efetivação da matrícula no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade 

Neotropical, os(as) candidatos(as) aprovados(as) deverão enviar os documentos abaixo 

relacionados entre os dias 22 de fevereiro de 2021 e 26 de fevereiro de 2021, conforme prazo 

definido em Edital. 

 

2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

Documentos obrigatórios para matrícula: 

2.1. 01 (UMA) cópia do diploma de graduação (ou certificado ou declaração de conclusão de 

curso).  

2.2. 01 (UMA) cópia do CPF (para brasileiros). No caso de estrangeiros, o CPF poderá ser 

apresentado posteriormente, em prazo a ser definido pelo Colegiado do Curso. 

2.3. 01 (UMA) cópia do RG, CRNM, DNI ou Passaporte (documento de identificação nacional 

com foto). 

2.4. 01 (UMA) foto 3x4, colorida e recente. 



 

2.5. 01 (UMA) cópia do título de eleitor e comprovante atualizado de quitação eleitoral 

(obrigatório apenas para aprovados brasileiros). Observação: o documento poderá ser obtido em 

<https://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral>. 

2.6. 01 (UMA) cópia do certificado de quitação de serviço militar obrigatório (obrigatório apenas 

para os aprovados brasileiros e do sexo masculino). 

 

3. ENVIO DOS DOCUMENTOS 

Os documentos deverão ser enviados, em arquivo PDF, para a secretaria do PPGBN 

<secretaria.ppgbn@unila.edu.br>, com o título do e-mail trazendo “MATRÍCULA: 

CANDIDATO(A) APROVADO NO PROCESSO SELETIVO 2021”.  

 

IMPORTANTE: o não envio da documentação no prazo estipulado no presente edital ou a 

entrega de documentação incompleta, acarretarão em perda da vaga. Após a retomada dos 

procedimentos presenciais usuais na secretaria, a documentação entregue por e-mail deverá ser 

apresentada em formato original e com cópias para conferência pela secretaria. Os(As) 

aprovados(as) estão sujeitos à legislação brasileira no que se refere à veracidade dos documentos 

apresentados, respondendo a qualquer momento pela apresentação e comprovação dos 

documentos em questão.  

 

 

Foz do Iguaçu, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Michel Varajão Garey 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical 
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