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(*) O cronograma poderá sofrer alterações.
*El cronograma podrá sufrir alteraciones
(**) Todos os prazos se encerram as 23:59 do horário de Brasília.
**Todos los plazos se cierran a las 23:59 del horario de Brasilia
(***) O calendário acadêmico poderá ser encontrado no site da 
Unila: www.unila.edu.br
***El calendario académico podrá ser encontrado en la página de 
la Unila: www.unila.edu.br

Leia-se: 

ANEXO IV

CRONOGRAMA

ETAPA DATAS OU PERÍODOS*

Publicação do edital 15/12/2017

Período de inscrições A partir 21/12/2017 até 22/01/2018**

Período de alteração documental 25/01/2018 a 28/01/2018

Resultado preliminar da primeira chamada 01/02/2018

Período de recurso da primeira chamada 02/02/2018 a 06/02/2018

Análise de recurso da primeira chamada 07/02/2018 a 08/02/2018

Publicação das análises de recurso da primeira

chamada

09/02/2018

Primeira chamada de selecionados A partir 09/02/2018

Período de confirmação de primeira chamada A partir de 09/02/2018 até 18/02/2018

Segunda chamada de selecionados A partir 19/02/2018

Período de confirmação de segunda chamada A partir de 19/02/2018 até 25/02/2018

Terceira chamada de selecionados A partir 05/03/2018

Período de confirmação de terceira chamada A partir de 05/03/2018 até 08/03/2018

Quarta chamada de selecionados A partir 09/03/2018

Período de confirmação de quarta chamada A partir de 09/03/2018 até 12/03/2018

Data de matrícula para haitianos que

confirmaram a vaga de 1ª e 2ª chamada

De 27/02/2018 a 02/03/2018

Data de matrícula para haitianos que

confirmaram a vaga de 3ª e 4ª chamada

16/03/2018

Data provável de início das aulas*** 05/03/2018

Foz do Iguaçu, 08 de fevereiro de 2018.

Felipe Cordeiro de Almeida
Pró-Reitor de Relações Institucionais e Internacionais em

exercício
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-

AMERICANA

EDITAL PPG-BC Nº. 02/2018, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018
PROCESSO SELETIVO 2018, PARA INGRESSO DE ALUNOS
ESPECIAIS NO CURSO DE MESTRADO EM BIOCIÊNCIAS

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biociências
(PPG-BC)  da  Universidade  Federal  da  Integração  Latino-
Americana (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,  torna público,  pelo  presente
Edital, o regulamento e datas do processo seletivo para ingresso
de  alunos  especiais  no  curso  de  mestrado  em  Biociências  no
primeiro semestre letivo do ano de 2018:

1. Dos objetivos
1.1.  O  presente  edital  regulamenta  o  processo  seletivo  de

candidatos  ao  ingresso  como  alunos  especiais  no  curso  de
mestrado em Biociências, exclusivamente no primeiro semestre
letivo do ano de 2018, para fins de formação de lista de espera.

2. Das definições, requisitos e condições
2.1.  Conforme  Art.  46  do  Regimento  Interno  do  PPG-BC,
aprovado pela Resolução CONSUN nº.  09,  de 06 de maio de
2016, publicada no Boletim de Serviço UNILA nº. 205, de 13 de
maio  de  2016,  entende-se  por  aluno  especial  o  estudante
matriculado em uma ou mais disciplinas do Programa, portador
de  diploma  de  nível  superior  que  não  realizou  e/ou  não  foi
aprovado em processo seletivo de alunos regulares.
2.2.  A condição  de  estudante  especial  poderá  ser  concedida
apenas  a  portadores  de  diplomas  de  graduação  em Ciências
Biológicas,  Biotecnologia,  Enfermagem,  Medicina,  Medicina
Veterinária,  Farmácia,  Saúde  Coletiva,  Nutrição,  Fisioterapia,
Serviço  Social,  Terapia  Ocupacional,  Psicologia,  Odontologia,
Biomedicina, Bioquímica e áreas afins, a critério do Colegiado ou
da Comissão de Seleção designada.
2.3.  Os  estudantes  especiais  poderão  ser  autorizados  a
matricular-se em uma ou mais disciplinas do Programa, desde
que  aceitos  pelo(s)  docente(s)  responsável(is)  pela  disciplina,
pelo Colegiado ou Comissão de Seleção designada, respeitando
o  número  máximo  de  25  (vinte  e  cinco)  alunos  regulares  e
especiais matriculados por disciplina.
2.4. A classificação e aprovação no presente processo seletivo
não  assegura  ao  candidato  o  direito  de  matrícula,  mas  tão-
somente seu cadastro em lista de espera.
2.5.  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,  respeitada  a
ordem de classificação,  para  realizar  matrícula  em disciplinas
com vagas ociosas.
2.6. O PPG-BC reserva-se o direito de não preencher todas as
vagas ociosas.
2.7.  Os  alunos  regulares  têm  preferência  de  matrícula  nas
disciplinas sobre os alunos especiais classificados.
2.8.  Ao  candidato  classificado  é  permitida  a  matrícula  em
disciplinas em, por máximo, dois semestres.
2.9. A aprovação no presente processo seletivo não assegura o
direito  do  candidato  a  matrícula  em  disciplinas  que  serão
ofertadas após o primeiro semestre letivo do ano de 2018.
2.10. A condição de estudante especial junto ao Programa cessa
com a conclusão da(s) disciplina(s) em que estiver matriculado.
2.11. No caso do aluno especial poderá solicitar ao Colegiado do
Programa  o  aproveitamento  dos  créditos  cursados,  caso  seja
aprovado em processo seletivo apropriado e tornar-se-á aluno
regular.

3. Das disciplinas
3.1. As disciplinas do PPG-BC, ofertadas no primeiro semestre
letivo do ano de 2018, podem ser encontrados no ANEXO I do
presente  edital  e  na  página  eletrônica
<https://www.unila.edu.br/mestrado/biociencias/processos_seleti
vos>.
3.2. No primeiro semestre letivo do ano de 2018 serão ofertadas
06  (seis)  disciplinas,  todas  no  campus  UNILA-Jardim
Universitário, situado à Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, nº.
1.000 - Jd. Universitário, Município de Foz do Iguaçu, Estado do
Paraná.
3.3.  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

http://www.unila.edu.br/
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eletrônica
<https://www.unila.edu.br/mestrado/biociencias/calendario>.

4. Do cronograma
4.1. O presente processo seletivo será realizado atendendo-se o
cronograma a seguir:

Inscrições Até 14/02/2018

Divulgação das inscrições deferidas e razões para indeferimento Até 19/02/2018

Submissão de recurso administrativo ao indeferimento ou deferimento de inscrições Até 20/02/2018

Divulgação da decisão quanto aos recursos administrativos submetidos Até 21/02/2018

Divulgação da classificação dos candidatos Até 24/02/2018

Submissão de recurso administrativo quanto à classificação dos candidatos Até 26/02/2018

Divulgação da decisão quanto aos recursos administrativos submetidos e do resultado final Até 28/02/2018

Realização das matrículas 02 a 08/03/2018

Início do primeiro semestre letivo de 2018 05/03/2018

Realização do ajuste das matrículas 05 e 09/03/2018

5. Das inscrições
5.1.  As  inscrições  são  gratuitas  e  deverão  ser  realizadas,
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>.
5.2.  Em caso  de  o  candidato  realizar  mais  de  uma  inscrição,
somente  será  considerada  a  última,  sendo  validada  apenas  a
inscrição mais recente.
5.3. Para realizar a inscrição, é necessário registrar no SIGAA:
5.3.1. os dados pessoais do candidato;
5.3.2. as intenções e/ou motivação do candidato para cursar cada
uma das disciplinas pretendidas;
5.3.3. cópia digital, em formato digital Portable Document Format
(pdf):
5.3.3.1. do documento de identidade oficial com foto: cédula de
identidade, passaporte,  Carteira Nacional  de Habilitação (CNH),
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) ou equivalente;
5.3.3.2.  do  Curriculum  vitae,  preferencialmente  gerado  pela
plataforma Lattes, do CNPq;
5.3.3.3. do diploma de graduação ou certificado de conclusão de
curso ou equivalente;
5.3.3.4. do histórico da 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.  A inscrição  será deferida  quando  a  documentação  estiver
completa, legível e em conformidade com o presente edital.
5.7.  As  inscrições  homologadas  serão  divulgadas  na  página
eletrônica  do  PPG-BC
<https://www.unila.edu.br/mestrado/biociencias/processos_seletiv
os>.

6. Da Comissão de Seleção
6.1. A Comissão de Seleção realizará a avaliação dos candidatos,
podendo contar com o assessoramento dos docentes do PPG-BC.
6.2.  São  responsabilidades  da  Comissão  de  Seleção  a
organização de todo o processo seletivo e a análise dos eventuais
recursos administrativos submetidos.

7. Do processo seletivo e divulgação dos resultados
7.1.  O  processo  seletivo  consistirá de  uma  etapa  única,  de
caráter classificatório, consistindo na análise e avaliação da carta
de  intenções  e  motivação,  podendo  a  Comissão  de  Seleção
consultar os currículos dos candidatos para os fins deste edital.
7.2. A carta de intenções e motivação será avaliada através:
7.2.1.  da  capacidade  de  exposição  de  ideias,  relacionadas  à
disciplina, de forma clara e direta;
7.2.2. da compreensão da área de conhecimento da disciplina;
7.2.3.  do  domínio,  abrangência  e  profundidade  de  conceitos
relacionados à disciplina;
7.2.4. da coerência na organização do texto;
7.2.5. da capacidade de argumentação; e
7.2.6. da adequação do currículo do candidatos à disciplina e ao
perfil de aluno esperado pelo PPG-BC.
7.3. Será atribuída uma nota por candidato, para cada disciplina,
em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
7.4.  Será considerado classificado o candidato que atenda os
requisitos deste edital,  cuja inscrição for homologada e obtiver
nota superior a 00 (zero) pontos.
7.5. A classificação dos candidatos será feita por disciplina.
7.6. Os critérios de desempate serão:
7.6.1.  maior  idade,  no caso de candidato 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;
7.6.2. maior idade, nos demais casos.
7.7.  A  lista  dos  candidatos  classificados  por  disciplina  será
divulgada  na  página  eletrônica
<https://www.unila.edu.br/mestrado/biociencias/processos_seleti
vos>.
7.8. Os candidatos classificados constituirão uma lista de espera,
que obedecerá a ordem de classificação, vigente somente para o
presente  processo  de  seleção,  não  sendo  prorrogável  em
nenhuma circunstância.
7.9. A aprovação no processo de seleção não garante direito à
matrícula.
7.10. Os candidatos com as maiores notas finais por disciplina
poderão ser convocados a realizar as matrículas solicitadas, a
depender  da  quantidade  de  vagas  não  ocupadas  por  alunos
regulares.
7.11.  O  preenchimento  das  vagas  obedecerá à ordem  de
classificação  dos  candidatos,  de  acordo  com  os  critérios
estabelecidos  para  o  processo  seletivo  e  de  acordo  com  a
disponibilidade de vagas.

8. Dos recursos administrativos
8.1. Os prazos para a interposição de recursos administrativos
são aqueles informados pelo cronograma deste edital, devendo
ser  realizada  na  forma  do  ANEXO  II,  disponível  na  página
eletrônica
<https://www.unila.edu.br/mestrado/biociencias/processos_seleti
vos>, devidamente preenchido, assinado e submetido ao correio
eletrônico  <mestrado.biociencias@unila.edu.br>  em  arquivo
eletrônico, formato extensão Portable Document Format [pdf].

9. Da matrícula
9.1.  A  matrícula  é  gratuita  e  deve  ser  realizada  de  forma
presencial  ou  por  procuração,  na  Secretaria  do  PPG-BC,
localizada  no  campus  UNILA-Jardim  Universitário,  Avenida
Tarquínio  Joslin  dos  Santos,  nº.  1.000  -  Jd.  Universitário,
Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, na sala G-103-1
ou outro endereço a ser informado na página eletrônica do PPG-
BC.
9.2.  Para  efetuar  a  matrícula  no  Programa,  o  candidato
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classificado deverá entregar foto 3x4 ou permitir ser fotografado
pelo PPG-BC; 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:
9.2.1. comprovante de identidade com foto - cédula de identidade,
passaporte,  Carteira  Nacional  de  Habilitação  (CNH),  Registro
Nacional de Estrangeiro (RNE) ou equivalente;
9.2.2. título de eleitor, somente para candidatos brasileiros;
9.2.3. comprovante atualizado de quitação eleitoral, disponível em
<http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-
quitacao-eleitoral>, somente para candidatos brasileiros;
9.2.4.  certificado  de  reservista  do  Serviço  Militar  Obrigatório,
somente para candidatos brasileiros do sexo masculino;
9.2.5.  comprovante  atualizado  de  quitação  do  Serviço  Militar
Obrigatório,  disponível  em  <https://www.stm.jus.br/servicos-
stm/certidao-negativa>,  somente  para  candidatos  brasileiros  do
sexo masculino;
9.2.6. diploma de graduação ou certificado de conclusão de curso
ou equivalente;
9.2.7. histórico da graduação;
9.2.8.  uma  (1)  foto  3x4  recente,  colorida,  quando  o  candidato
preferir não ser fotografado pelo PPG-BC.
9.3.  Devem  ser  acompanhados  de  tradução  juramentada  os
documentos comprobatórios da graduação que não estejam no
idioma português ou espanhol.
9.4.  As  vias  originais  ou  cópias  autenticadas  dos  documentos
serão devolvidos aos candidatos tão logo sejam digitalizados e/ou
copiados pela Secretaria do PPG-BC.
9.5.  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.

10. Da não concessão de bolsas de estudo ou auxílios financeiros
10.1. A classificação no presente processo seletivo ou matrícula
em disciplina não assegura a concessão de bolsa de estudos ou
auxílio financeiro de qualquer natureza.
10.2.  As  bolsas  de  estudo  ou  auxílios  financeiros  de  qualquer
natureza, eventualmente disponíveis,  não serão concedidos aos
alunos especiais.

11. Das disposições finais
11.1. A inscrição, classificação ou matrícula do candidato implicará
na aceitação das normas para o presente processo seletivo e o
vínculo estudantil, contidas neste edital, no Regimento Interno do
PPG-BC e nos demais regulamentos da UNILA, dos quais não
poderá alegar desconhecimento.
11.2. A UNILA não se responsabiliza por problemas técnicos que
impossibilitem a inscrição ou matrícula do candidato.
11.3. 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 edital.
11.4. Os documentos que forem apresentados fora dos padrões
estabelecidos por este edital poderão ser desconsiderados pela
Comissão de Seleção.
11.5.  A falta  da  documentação exigida  neste  edital  e/ou a  não
apresentação  do  documento  de  identificação  acarretará na
desclassificação  do  candidato  e  impedirá  sua  inscrição  e/ou
matrícula.
11.6.  Será  eliminado  o  candidato  que  não  comparecer  em
quaisquer  das  fases  deste  processo  seletivo,  comunicar  sua
desistência da vaga ou não realizar a matrícula na forma e nos
prazos definidos neste edital.

11.7.  As  despesas  decorrentes  da  participação  em  todos  os
procedimentos  do  processo  seletivo  de  que  trata  este  edital
correm  por  conta  do  candidato,  o  qual  não  terá direito  a
alojamento,  alimentação,  transporte  ou  ressarcimento  de
quaisquer despesas.
11.8. É responsabilidade do candidato acompanhar os informes,
prazos  e  documentos  referentes  a  este  processo  seletivo,
publicados  na  página  eletrônica
<https://unila.edu.br/mestrado/biociencias>, devendo certificar-se
de que cumpre os requisitos estabelecidos pela legislação em
vigor  e  pelo  presente  edital,  sob  pena  de  ter  a  inscrição
indeferida,  ser  eliminado  da  seleção,  não  poder  realizar  a
matrícula ou ter a matrícula cancelada.
11.9. Não serão fornecidos resultados por telefone, carta ou e-
mail.
11.10.  Acarretará  a  eliminação  do  candidato  ou  aluno
matriculado, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, que:
11.10.1. não comunicar a Comissão de Seleção, a Coordenação
ou a Secretaria do PPG-BC, por escrito, na forma adequada e
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;
11.10.2. burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas
neste edital; e/ou
11.10.3.  dispensar  tratamento  incorreto  e/ou  descortês  a
qualquer pessoa envolvida neste processo seletivo.
11.11. Os casos omissos do presente edital 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. 02/2018
DISCIPLINAS OFERTADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE

LETIVO DE 2018
DISCIPLINA DOCENTE(S)

RESPONSÁVEL(IS)
HORÁRIOS

Disciplina optativa
"Biotoxinologia:
ferramentas  para  a
pesquisa  biomédica  e
sua  importância  em
saúde"

Dr.  Flávio  Luiz  Tavares
e  Dra.  María  Elisa
Peichoto

-Em  período  concentrado,  das  08h00  às  12h00  e  das
13h30 às 18h30, entre 07 e 11/05/2018;

Disciplina optativa
"Genética Integrativa: do 
DNA ao cromossomo, 
passando por suas 
alterações"

Dra. Maria Claudia 
Gross e Dra. Maria 
Leandra Terencio

-Em período concentrado, das 13h30 às 18h30, de 02 a 
12/07/2018;

Disciplina obrigatória
"Metodologia científica e 
redação de artigos 
científicos"

Dr. Carlos Henrique 
Schneider e Dra. Maria 
Claudia Gross

-Às quintas-feiras, das 09h00 às 12h00, nos dias 08, 15, 22
e 29/03/2018;
-Às quintas-feiras, das 09h00 às 12h00, nos dias 05, 12, 19
e 26/04/2018;
-Às quintas-feiras, das 09h00 às 12h00, nos dias 03, 17 e 
24/05/2018;
-Às quintas-feiras, das 09h00 às 12h00, nos dias 07, 14, 21
e 28/06/2018.

Disciplina optativa
"Seminários de pesquisa"

Dr. Jorge Luis Maria 
Ruiz

-Às quintas-feiras, das 13h30 às 14h30, nos dias 08, 15, 22
e 29/03/2018;
-Às quintas-feiras, das 13h30 às 14h30, nos dias 05, 12, 19
e 26/04/2018;
-Às quintas-feiras, das 13h30 às 14h30, nos dias 03, 17 e 
24/05/2018;
-Às quintas-feiras, das 13h30 às 14h30, nos dias 07, 14, 21
e 28/06/2018.

Disciplina optativa
"Toxicologia geral e 
experimental"

Dr. Cezar Rangel 
Pestana e Dr. Flávio 
Luiz Tavares

-Às sextas-feiras, das 09h00 às 12h00, nos dias 09, 16, 
23/03/2018;
-Às sextas-feiras, das 09h00 às 12h00, nos dias 06, 13, 20 
e 27/04/2018;
-Às sextas-feiras, das 09h00 às 12h00, nos dias 04, 18 e 
25/05/2018;
-Às sextas-feiras, das 09h00 às 12h00, nos dias 08, 15, 22 
e 29/06/2018;
-Às sextas-feiras, das 09h00 às 12h00, no dia 13/07/2018.

Disciplina optativa
"Tecnologia de 
desenvolvimento e 
produção de vacinas"

Dr. Kelvinson 
Fernandes Viana

-Às sextas-feiras, das 14h00 às 18h00, nos dias 
27/04/2018; 04, 18, 25/05/2018; 08 e 15/06/2018;
-Às sextas-feiras, das 14h00 às 17h00, nos dias 22 e 
29/06/2018.
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Local:  campus UNILA-Jardim  Universitário,  situado  à  Avenida  Tarquínio  Joslin  dos  Santos,  nº.  1.000,  Jardim
Universitário, Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. 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://www.unila.edu.br/mestrado/biociencias/calendario>.

ANEXO II DO EDITAL PPG-BC Nº. 02/2018
APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO AO
PROCESSO SELETIVO 2018 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 _______.

Assinatura  do  candidato:
__________________________________________
Nome completo do candidato: 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 

EDITAL PRPPG Nº 05, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018
RESULTADO DE RECURSOS 
O  Pró-Reitor  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  da  Universidade
Federal  da  Integração  Latino-Americana  (UNILA),  nomeado  e
designado pela Portaria  Unila  nº  1401,  de 12 de dezembro de
2016, publicada no Boletim de Serviço nº 239, de 16 de dezembro
de  2016,  torna  público,  pelo  presente  edital,  o  resultado  dos
recursos da homologação das inscrições do Processo Seletivo do
curso  de  Especialização  em  Relações  Internacionais
Contemporânea.
1. RECURSOS
1.1 DEFERIDOS

Nº de
Inscrição

Nome do(a) candidato(a)

2658 FELISMINA INÁCIO TCHONGÓ DA SILVA

2693 SANDRIANY RONDON SOUZA

1.2 INDEFERIDOS
Nº de

Inscrição
Nome do(a) candidato(a)

2819 PAMELLA SÁVIO PAVEI

DINALDO SEPULVEDA ALMENDRA FILHO

EDITAL PRPPG Nº 06, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
CALENDÁRIO DAS ENTREVISTAS
O  Pró-Reitor  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  da  Universidade
Federal  da  Integração  Latino-Americana  (UNILA),  nomeado  e
designado pela Portaria  Unila  nº  1401,  de 12 de dezembro de
2016, publicada no Boletim de Serviço nº 239, de 16 de dezembro
de  2016,  torna  público,  pelo  presente  edital,  o  calendário  das
entrevistas do processo seletivo do Curso de Especialização em
Relações Internacionais 
1. CALENDÁRIO DAS ENTREVISTAS

19/02/2018 - Segunda-feira

Nº de
inscrição

Nome do(a) Candidato(a) Hora

2725 ADRIANA ARISTON RODRIGUES DA SILVA 09:30

2805 ADRIANA SOARES TASHIRO 09:45

2685 ADRIANA STORMOSKI LARA 10:00

2800 ALBA ROCIO CELESTE VILLAMAYOR FLORENTIN 10:15

2797 ALINE FERREIRA BRAZ 10:45

2661 AMABILE CRISTIANE PILLECCO 11:00

2728 ANA CLAUDIA PUHL 11:15

2738 ANA LEOPOLDINA DA SILVA 11:30

2668 ANA LUISA FIRMINO JARAMILLO 11:45

2662 ANDERSON SALIM CALIL 13:00

2683 ANDRIELE APARECIDA DO NASCIMENTO ARNAUD SANTOS DA SILVA 13:15

2743 AURIORI QUEIROZ VIEIRA 13:30

2787 BRUNA DE FIGUEIREDO FERREIRA 13:45

2751 BRUNA KALB DE ALMEIDA 14:00

2825 CAMPOS ARCE MAGALY DEL CARMEN 14:15

2722 CARLOS HENRIQUE EYNG 14:30

2793 CAROLINE MARIANO DE ALMEIDA 14:45

2818 CAROLINI FERREIRA LEANDRO 15:00

2798 CÁSSIA NELITA PEREIRA PAZ 15:15

2792 CLEIDE SOLINGER MARQUES PIZZI 15:30

2700 DAIANA DE LIMA MITO 16:00

2754 DAIANE SOARES DE LIMA 16:15

2655 DANIEL LUFT 16:30

2781 DOUGLAS MARCELO BECKER DILKIN 16:45

2696 ELIANE CRISTINA CUSTODIO DUARTE 17:00

2739 ERONILDA PEREIRA 17:15

2721 FABIANE CRISTINE DA LUZ FELIPE 17:30

2705 FÁBIO CABRAL DURSO 17:45

20/02/2018 - Terça-feira

Nº de
inscrição

Nome do(a) Candidato(a) Hora

2709 FABIO DIAS DA ROCHA 08:15

2658 FELISMINA INÁCIO TCHONGÓ DA SILVA 08:30

2684 FERNANDO SANTANA DE ALMEIDA 08:45

2678 GENESIS SARAI HERNANDEZ ESCOBAR 09:00

2740 GIDEAO MATINC CLARO 09:15

2745 GUILHERME ANTONIO DE FREITAS SAPIA 09:45

2821 GUILHERME CARDIM FIGUEIRA 10:00

2813 GUILHERME DE ALMEIDA PASTL 10:15

2687 GUSTAVO FEDERICO APABLAZA 10:30

2692 GUSTAVO NICOLAS RETAMAL RIVERA 10:45

2726 HANNAH GUEDES DE SOUZA 11:00

2666 HELEN LICONES DELGADO 11:15

2829 ISABEL CRISTINA COSTA LOUZADA 11:30

2791 ISABELLA VILLANUEVA DE CASTRO RAMOS 11:45

2682 IVONETE DE OLIVEIRA COUTO 13:00

2695 JACKSON JOSE SALES MIRANDA JUNIOR 13:15

2697 JESSÉ GILIARD DE CASTRO 13:30

2704 JESSIKA ZILLI RIZZATO 13:45

2664 JOHNY HENRIQUE MAGALHÃES CASADO 14:00

2667 JOHRANN FRITZEN NOGUEIRA 14:15

2828 JOICE DAIANE FRAGA SCANDOLARA 14:30

2702 JULIANE CRISTINA HELANSKI CARDOSO 14:45

2659 JULIO MARIANO FERNANDES PRASERES 15:00

2672 KÁLICA TAINE REIS PIOVESAN 15:15

2673 KAREN SUSAN SILVA PITINGA DA ROSA 15:30

2706 KARINA MAJED RAHAL 15:45

2812 KARINE LUCIANE CREMONESE 16:00

2809 KARLA TUANY LOPES FERREIRA 16:30

2679 KATIELE COUTO 16:45

2799 KEIT VIVIANE DE SOUZA 17:00

2777 LEANDRO BORTOLOTO SPANIOL 17:15

https://www.unila.edu.br/mestrado/biociencias/calendario

