
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIENCIAS 

ORIENTAÇÃO PARA A MATRÍCULA DOS NOVOS DISCENTES 2017/2

Para efetivação da matrícula no Curso de Mestrado em Biociências, os candidatos selecionados,
ou seus procuradores devidamente constituídos e identificados, deverão entregar os documentos
abaixo  relacionados  em  cópia  autenticada  (ou  cópia  acompanhada  do  original  para
confirmação de autenticidade), além do item 7, entre os dias 17 a 21 de Julho de 2017, entre
13h00  às  17h00,  na  secretaria  do  PPGBC-ILACVN:  Av.  Tarquínio  Joslin  dos  Santos,  1000,
Jardim Universitário, Bloco do Ginásio, sala G202-15, Foz do Iguaçu, PR, Brasil.

1. Diploma de Graduação (ou certificado de conclusão de curso ou de colação de grau);

2. Histórico Escolar da Graduação;

3. CPF (para brasileiros. Posteriormente, os estrangeiros que forem receber bolsa de estudo,
deverão apresentar o CPF também);

4. Documento de identificação: RG, RNE, DNI ou Passaporte;

5. Título de Eleitor (somente para brasileiros);

6. Certificado de Reservista (somente para brasileiros do sexo masculino);

7. Uma foto 3X4 colorida e recente.

IMPORTANTE:  O  não  comparecimento  do  candidato  ou  de  seu  procurador  e/ou  não
apresentação de qualquer dos documentos acima citados impedirá o procedimento da matrícula,
sendo a vaga considerada não preenchida e disponível para outros candidatos aprovados e não
classificados, conforme Art. 10.8 do edital PPGBN 01/2017. 

Lembramos que, de acordo com as normas da pós-graduação UNILA o discente poderá fazer o
ajuste de matrícula solicitando o cancelamento de disciplina matriculada até ter transcorrido metade
da  carga  horária  total  prevista  para  o  respectivo  componente  e  com  a  concordância  do  seu
orientador. Lembramos também que o candidato deverá apresentar o diploma de Graduação o mais
breve possível.

Os interessados em compôr o quadro de alunos especiais deverão comparecer, entre os dias 25 e
26 de Julho de 2017, entre  13h00 às 17h00, na secretaria do PPGBC-ILACVN: Av. Tarquínio Joslin
dos Santos, 1000, Jardim Universitário, Bloco do Ginásio, sala G202-15, Foz do Iguaçu, PR, Brasil,
com os documentos previstos no item 1, 2, e 4 do presente comunicado.
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