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4.  O discente  candidato  a  monitor  poderá  conferir  seus  dados
bancários,  necessários  para o  recebimento  da  bolsa  e  deverá
preencher os seguintes campos:

• E-mail: Inserir o correio eletrônico institucional.
• Telefone: Número de telefone para contato.
• Qualificações:  Texto  indicando  as  qualificações  para

concorrer à bolsa.
• Currículo Lattes: Campo opcional com o endereço para a

página do Currículo Lattes no site da CNPq.
5.  Após preencher os campos, o discente deve clicar no botão
“Inscrever-se na Seleção”.
O  Sistema  enviará  um  e-mail  para  o  discente  confirmando  a
inscrição do mesmo no Processo Seletivo.
*Observação:
1)  Os interessados poderão efetuar  mais  de uma inscrição em
mais de um projeto de monitoria, devendo realizar um novo login
no Sigaa para cada nova inscrição que pretenda realizar.
2)  O  sistema  disponibilizará  as  inscrições  somente  para  os
projetos com processo seletivo cadastrado.

EDITAL PPG-BC Nº. 05/2018, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
REMATRÍCULA DE ALUNOS REGULARES NO PRIMEIRO

SEMESTRE LETIVO DO ANO DE 2018

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, as orientações para a rematrícula dos alunos regulares do
curso de mestrado em Biociências, que ingressaram no segundo
semestre do ano de 2017, em disciplinas do primeiro semestre
letivo do ano de 2018:

1. Dos objetivos
1.1. O presente edital trata das rematrículas dos alunos regulares
do  curso  de  mestrado  em  Biociências,  que  ingressaram  no
segundo semestre do ano de  2017,  em disciplinas do  primeiro
semestre letivo do ano de 2018.

2. Das disciplinas
2.1. 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, bairro
Jardim  Universitário,  Município  de  Foz  do  Iguaçu,  Estado  do
Paraná, conforme quadro abaixo:

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

Dr.  Cezar  Rangel  Pestana  e
Dr. Flávio Luiz Tavares

-Às sextas-feiras, das 09h00 às 12h00, nos dias 09,
16, 23/03/2018;

experimental" -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.

2.2.  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>.

3. Das rematrículas
3.1. A solicitação de rematrícula é gratuita e deve ser realizada
por  meio  do  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Atividades
Acadêmicas  (SIGAA),  disponível  no  endereço  eletrônico
<https://sig.unila.edu.br/sigaa/logar.do?dispatch=logOff>,  por
meio de login e senha, pessoal e intransferível.
3.2.  Para  efetuar  as  rematrículas  no  PPG-BC,  os  alunos
regulares  e  seus  orientadores  deverão  realizar  no  SIGAA os
procedimentos  indicados  no  Anexo  I,  exceto  para  a  disciplina
optativa  "Tecnologia  de  desenvolvimento  e  produção  de
vacinas".
3.3.  Os  alunos  regulares  interessados  na  disciplina  optativa
"Tecnologia  de  desenvolvimento  e  produção  de  vacinas",
deverão  solicitar  as  rematrículas  nos  prazos  informados  pelo
cronograma deste edital, por meio de mensagem submetida ao
correio  eletrônico  do  PPG-BC
<mestrado.biociencias@unila.edu.br>,  com  cópia  ao  correio
eletrônico de seu orientador.
3.4. Os estudantes poderão ser rematriculados em uma ou mais
disciplinas  do  PPG-BC,  em  caso  de  concordância  do(s)
orientadores e do(s) docente(s) responsável(is)  pela disciplina,
respeitado o número máximo de vagas disponíveis.

4. Dos recursos administrativos
4.1. 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>,
devidamente  preenchido,  assinado  e  submetido  ao  correio
eletrônico  <mestrado.biociencias@unila.edu.br>  em  arquivo
eletrônico, formato extensão Portable Document Format [pdf].

5. Do cronograma
5.1. As rematrículas dos alunos regulares devem ser realizadas
nos seguintes prazos:

Solicitação de rematrícula em disciplinas pelos alunos regulares de 2017.2 De 10 a 23/02/2018

Confirmação das rematrículas pelos orientadores Até 27/02/2018

Submissão de recurso administrativo ao indeferimento da(s) rematrícula(s) Até 28/02/2018

Divulgação da decisão quanto aos recursos administrativos submetidos Até 01/03/2018

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

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

6. Das disposições finais
6.1. A rematrícula do aluno implicará na aceitação das normas
para o vínculo estudantil,  contidas neste edital,  no Regimento
Interno do PPG-BC e nos demais regulamentos da UNILA, dos
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quais não poderá alegar desconhecimento.
6.2. É responsabilidade do aluno acompanhar os informes, prazos
e  documentos  referentes  a  este  edital,  publicados  na  página
eletrônica  <https://unila.edu.br/mestrado/biociencias>,  sob  pena
de  não  poder  realizar  a  rematrícula  ou  tê-la  indeferida  ou
cancelada.
6.3.  Não  serão  homologadas  rematrículas  solicitadas  fora  das
condições ou dos prazos previstos neste edital.
6.4. Os documentos e informações que forem apresentados fora
dos  padrões  estabelecidos  por  este  edital  poderão  ser
desconsiderados pela Coordenação do PPG-BC.
6.5. O PPG-BC não se responsabiliza por problemas técnicos que
impossibilitem a rematrícula.
6.6. Em caso de perda de prazo ou indeferimento à solicitação de
rematrícula, as vagas remanescentes das disciplinas poderão ser
oferecidas aos demais alunos regulares e especiais do PPG-BC,
convocados para se matricular na forma e nos prazos definidos
em editais dos Processos Seletivos do ano de 2018.
6.7. Os casos omissos do presente edital serão resolvidos pela
Coordenação  do  PPG-BC,  cabendo  recurso  administrativo  ao
Colegiado do PPG-BC.

FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO

ANEXO II DO EDITAL PPG-BC Nº. 05/2018
APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO AO

INDEFERIMENTO DE REMATRÍCULA DE ALUNOS
REGULARES NO PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO DO ANO DE

2018
[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:
Assinatura do aluno: 
Nome completo do aluno: 
Número de matrícula: 

ANEXO I DO EDITAL PPG-BC Nº. 05/2018
PROCEDIMENTOS PARA A REMATRÍCULA DOS ALUNOS

REGULARES NO SIGAA

Figura 1. SOLICITAÇÃO DE REMATRÍCULA PELO ALUNO REGULAR NO SIGAA

Figura 2. REMATRÍCULA EM DISCIPLINAS PELO ALUNO REGULAR NO SIGAA

Figura 3. DISCIPLINAS COM TURMAS ABERTAS NO SEMESTRE

Figura 4. SELECIONE AS DISCIPLINAS DE INTERESSE
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Figura 5. CONFIRMAÇÃO DAS REMATRÍCULAS PELO ALUNO

Figura 6. CONFIRMAÇÃO DAS REMATRÍCULAS PELO DOCENTE ORIENTADOR


