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custódia da pasta do processo de pagamento, específica
para  guarda  documentação  obrigatória  relacionada  ao
pagamento  mensal  à  contratada;  conferência  da
documentação pertinente à regularidade fiscal, trabalhista
e previdenciária da contratada para efeito de pagamento;
fiscalização  do  efetivo  pagamento  dos  valores  salariais
lançados na proposta contratada, mediante a verificação
das  folhas  de  pagamento  referentes  aos  meses  de
realização dos serviços, de cópias dos contracheques dos
empregados, dos recibos e dos respectivos documentos
bancários.
Art. 2º Fica revogada a Portaria PROAGI nº 139, de 06 de
setembro de 2016.
Art.  3º  Esta  portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, com efeitos a partir de sua assinatura.

VAGNER MIYAMURA

EDITAL PPG-BC Nº. 20, DE 20 DE JUNHO DE 2018
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DA REMATRÍCULA DE

ALUNOS REGULARES, DO CURSO DE MESTRADO EM
BIOCIÊNCIAS, NO SEGUNDO 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,  pelo  presente  Edital  torna  publico  a
primeira  retificação da rematrícula  dos  alunos regulares
do curso de mestrado em Biociências, em disciplinas do
segundo semestre letivo do ano de 2018:
1. Das disciplinas
No item 1.1 do Edital PPG-BC nº. 18, de 18 de junho de
2018, onde se lê:
[…]

VAGA
S

DISCIPLINA DOCENT
E(S)
RESPON
SÁVEL(I
S)

HORÁRIOS

20
(vinte)
vagas

Disciplina eletiva
“Princípios  de
Neurociências  e
Fisiopatologia
dos disturbios do
sistema  nervoso
central”

Dr.
Francisne
y Pinto do
Nascimen
to
Dr. Seidel
Guerra
López

Aulas semanais, distribuídas em 15 (quinze) encontros:
-às terças-feira de manhã, das 09h00 às 12h00, no dia 31 de
julho de 2018;
-às terças-feira de manhã, das 09h00 às 12h00, nos dias 07,
14, 21 e 28 de agosto de 2018;
-às terças-feira de manhã, das 09h00 às 12h00, nos dias 04,
11, 18 e 25 de setembro de 2018;
-às terças-feira de manhã, das 09h00 às 12h00, nos dias 02,
09, 16 e 30 de outubro de 2018;
-às terças-feira de manhã, das 09h00 às 12h00, nos dias 04
e 11 de dezembro de 2018.

45
(quare
nta  e
cinco)
vagas

Disciplina
obrigatória
“Seminários  de
Pesquisa I”

Dr. Jorge 
Luis 
Maria 
Ruiz

Aulas semanais, distribuídas em 15 (quinze) encontros:
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, no dia 31 de
julho de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias 07,
14, 21 e 28 de agosto de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias 04,
11, 18 e 25 de setembro de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias 02,
09, 16 e 30 de outubro de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias 04 e
11 de dezembro de 2018.

Disciplina
obrigatória
“Seminários  de
Pesquisa II”

Dra.
Carla
Vermeule
n
Carvalho
Grade

Aulas semanais, distribuídas em 15 (quinze) encontros:
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, no dia 31 de
julho de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias 07,
14, 21 e 28 de agosto de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias 04,
11, 18 e 25 de setembro de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias 02,
09, 16 e 30 de outubro de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias 04 e
11 de dezembro de 2018.

Disciplina
obrigatória
“Seminários  de
Pesquisa III”

Dr.
Cristian
Antonio
Rojas

Aulas semanais, distribuídas em 15 (quinze) encontros:
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, no dia 31 de
julho de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias 07,
14, 21 e 28 de agosto de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias 04,
11, 18 e 25 de setembro de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias 02,

09, 16 e 30 de outubro de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias 04 e
11 de dezembro de 2018.

45
(quare
nta  e
cinco)
vagas

Disciplina
obrigatória
“Biossegurança e
Bioética”

Dra.
Danubia
Frasson
Furtado
Dra.
Rafaella
Costa
Bonugli
Santos

Aulas semanais, distribuídas em 10 (dez) encontros:
-às terças-feira à tarde, das 15h00 às 18h00, no dia 31 de
julho de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 15h00 às 18h00, nos dias 07, 14,
21 e 28 de agosto de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 15h00 às 18h00, nos dias 04, 11,
18 e 25 de setembro de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 15h00 às 18h00, no dia 02 de
outubro de 2018.

28
(vinte
e oito)
vagas

Disciplina
obrigatória
“Estatística
aplicada  a
Biociências”

Dr.
Thiago
Luis  de
Andrade
Barbosa

Aulas semanais, distribuídas em 15 (quinze) encontros:
-às quartas-feira de manhã, das 09h00 às 12h00, nos dias
01, 08, 15, 22 e 29 de agosto de 2018;
-às quartas-feira de manhã, das 09h00 às 12h00, nos dias
05, 12, 19 e 26 de setembro de 2018;
-às quartas-feira de manhã, das 09h00 às 12h00, nos dias
03, 10, 17 e 31 de outubro de 2018;
-às quartas-feira de manhã, das 09h00 às 12h00, nos dias 05
e 12 de dezembro de 2018.

25
(vinte
e
cinco)
vagas

Disciplina eletiva
“Tópicos  de
Medicina
Regenerativa:
Terapia Gênica e
Terapia Celular”

Dr.  Jorge
Luis
Maria
Ruiz

Aulas semanais, distribuídas em 10 (dez) encontros:
-às quintas-feira de manhã, das 08h00 às 12h30, nos dias
02, 09, 16, 23 e 30 de agosto de 2018;
-às quintas-feira de manhã, das 08h00 às 12h30, nos dias
06, 13, 20 e 27 de setembro de 2018;
-às quintas-feira de manhã, das 08h00 às 12h30, no dia 04
de outubro de 2018.

20
(vinte)
vagas

Disciplina eletiva
“Tópicos  em
Biologia  Celular
e Molecular”

Dra.
Carla
Vermeule
n
Carvalho
Grade
Dr.  Pablo
Henrique
Nunes

Aulas condensadas, distribuídas em 06 (seis) encontros:
-das 13h30 às 16h00, no dia 10 de outubro de 2018; e
-das 08h00 às 12h00 e das 13h30 as 18h00, nos dias 22, 23,
24, 25 e 26 de outubro de 2018.

20
(vinte)
vagas

Disciplina eletiva
“Métodos
analíticos  de
extração  de
compostos
orgânicos  em
matrizes
complexas”

Dra. Aline
Theodoro
Toci

Aulas condensadas, distribuídas em 08 (oito) encontros:
-das 14h00 às 18h00, nos dias 05, 06, 07, 08, 12, 13 e 14 de
novembro de 2018; e
-das 14h00 às 16h00, no dia 09 de novembro de 2018.

30
(trinta)
vagas

Disciplina eletiva
“Genética
Humana  e
Clínica”

Dr.
Carlos
Henrique
Schneide
r
Dra.
Maria
Leandra
Terencio

Aulas condensadas, distribuídas em 10 (dez) encontros:
-das 08h00 às 12h30, nos dias 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28,
29 e 30 de novembro de 2018.

[...]
Leia-se:
[…]
VAGAS DISCIPLINA DOCENTE(S)

RESPONSÁVE
L(IS)

HORÁRIOS

28
(vinte  e
oito)
vagas

Disciplina
obrigatória
“Estatística
aplicada  a
Biociências”

Dr.  Thiago Luis
de  Andrade
Barbosa

Aulas semanais, distribuídas em 15 (quinze) encontros:
-às segundas-feira de manhã, das 09h00 às 12h00, no
dia 30 de julho de 2018;
-às segundas-feira de manhã, das 09h00 às 12h00, nos
dias 06, 13, 20 e 27 de agosto de 2018;
-às segundas-feira de manhã, das 09h00 às 12h00, nos
dias 03, 10, 17 e 24 de setembro de 2018;
-às segundas-feira de manhã, das 09h00 às 12h00, nos
dias 01, 08, 15 e 29 de outubro de 2018;
-às segundas-feira de manhã, das 09h00 às 12h00, nos
dias 03 e 10 de dezembro de 2018.

20
(vinte)
vagas

Disciplina
eletiva
“Princípios  de
Neurociências
e
Fisiopatologia
dos  disturbios
do  sistema
nervoso
central”

Dr.  Francisney
Pinto  do
Nascimento
Dr.  Seidel
Guerra López

Aulas semanais, distribuídas em 15 (quinze) encontros:
-às terças-feira de manhã, das 09h00 às 12h00, no dia
31 de julho de 2018;
-às terças-feira de manhã,  das 09h00 às 12h00, nos
dias 07, 14, 21 e 28 de agosto de 2018;
-às terças-feira de manhã,  das 09h00 às 12h00, nos
dias 04, 11, 18 e 25 de setembro de 2018;
-às terças-feira de manhã,  das 09h00 às 12h00, nos
dias 02, 09, 16 e 30 de outubro de 2018;
-às terças-feira de manhã,  das 09h00 às 12h00, nos
dias 04 e 11 de dezembro de 2018.

45
(quaren
ta  e
cinco)
vagas

Disciplina
obrigatória
“Seminários de
Pesquisa I”

Dr. Jorge Luis 
Maria Ruiz

Aulas semanais, distribuídas em 15 (quinze) encontros:
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, no dia 31
de julho de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias
07, 14, 21 e 28 de agosto de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias
04, 11, 18 e 25 de setembro de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias
02, 09, 16 e 30 de outubro de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias
04 e 11 de dezembro de 2018.

Disciplina
obrigatória
“Seminários de
Pesquisa II”

Dra.  Carla
Vermeulen
Carvalho Grade

Aulas semanais, distribuídas em 15 (quinze) encontros:
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, no dia 31
de julho de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias
07, 14, 21 e 28 de agosto de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias
04, 11, 18 e 25 de setembro de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias
02, 09, 16 e 30 de outubro de 2018;
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-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias
04 e 11 de dezembro de 2018.

Disciplina
obrigatória
“Seminários de
Pesquisa III”

Dr.  Cristian
Antonio Rojas

Aulas semanais, distribuídas em 15 (quinze) encontros:
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, no dia 31
de julho de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias
07, 14, 21 e 28 de agosto de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias
04, 11, 18 e 25 de setembro de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias
02, 09, 16 e 30 de outubro de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 14h00 às 15h00, nos dias
04 e 11 de dezembro de 2018.

45
(quaren
ta  e
cinco)
vagas

Disciplina
obrigatória
“Biosseguranç
a e Bioética”

Dra.  Danubia
Frasson
Furtado
Dra.  Rafaella
Costa  Bonugli
Santos

Aulas semanais, distribuídas em 10 (dez) encontros:
-às terças-feira à tarde, das 15h00 às 18h00, no dia 31
de julho de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 15h00 às 18h00, nos dias
07, 14, 21 e 28 de agosto de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 15h00 às 18h00, nos dias
04, 11, 18 e 25 de setembro de 2018;
-às terças-feira à tarde, das 15h00 às 18h00, no dia 02
de outubro de 2018.

25
(vinte  e
cinco)
vagas

Disciplina
eletiva
“Tópicos  de
Medicina
Regenerativa:
Terapia Gênica
e  Terapia
Celular”

Dr.  Jorge  Luis
Maria Ruiz

Aulas semanais, distribuídas em 10 (dez) encontros:
-às quintas-feira de manhã, das 08h00 às 12h30, nos
dias 02, 09, 16, 23 e 30 de agosto de 2018;
-às quintas-feira de manhã, das 08h00 às 12h30, nos
dias 06, 13, 20 e 27 de setembro de 2018;
-às quintas-feira de manhã, das 08h00 às 12h30, no dia
04 de outubro de 2018.

20
(vinte)
vagas

Disciplina
eletiva
“Tópicos  em
Biologia
Celular  e
Molecular”

Dra.  Carla
Vermeulen
Carvalho Grade
Dr.  Pablo
Henrique
Nunes

Aulas  condensadas,  distribuídas  em  06  (seis)
encontros:
-das 13h30 às 16h00, no dia 10 de outubro de 2018; e
-das 08h00 às 12h00 e das 13h30 as 18h00, nos dias
22, 23, 24, 25 e 26 de outubro de 2018.

20
(vinte)
vagas

Disciplina
eletiva
“Métodos
analíticos  de
extração  de
compostos
orgânicos  em
matrizes
complexas”

Dra.  Aline
Theodoro Toci

Aulas  condensadas,  distribuídas  em  08  (oito)
encontros:
-das 14h00 às 18h00, nos dias 05, 06, 07, 08, 12, 13 e
14 de novembro de 2018; e
-das 14h00 às 16h00, no dia 09 de novembro de 2018.

30
(trinta)
vagas

Disciplina
eletiva
“Genética
Humana  e
Clínica”

Dr.  Carlos
Henrique
Schneider
Dra.  Maria
Leandra
Terencio

Aulas  condensadas,  distribuídas  em  10  (dez)
encontros:
-das 08h00 às 12h30, nos dias 19, 20, 21, 22, 23, 26,
27, 28, 29 e 30 de novembro de 2018.

[...]
FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO

EDITAL PROEX 35/2018, de 18 de junho de 2018
CHAMADA PÚBLICA – SEURS 2018

A Universidade Federal  da Integração Latino-Americana
(UNILA),  por  intermédio  da  Pró-Reitoria  de  Extensão
(PROEX), considerando as disposições publicizadas pela
Comissão  Organizadora  do  36º  Seminário  de  Extensão
Universitária  da Região Sul  (SEURS) e considerando o
Edital PROEX 23/2018, de 08 de maio de 2018, divulga o
resultado  final  da  seleção  interna  de  propostas,  nos
seguintes termos:
1 DO RESULTADO FINAL
1.1 O resultado final, por modalidade de trabalho, consta
nas tabelas abaixo:

Tertulias (Apresentações Orais e Debates)

Título do trabalho Coordenador(a)

Preparação de Sabão com Propriedades Fitoterápicas e Emolientes
a Partir do Óleo Vegetal de Cozinha

Alvaro Barcellos Onofrio

Duvidas sobre doenças genéticas? pergunte que eu respondo Maria Claudia Gross

Educação para as relações étnico-raciais, destinado a
implementação das leis 10.639 e 11.645 no currículo escolar.

Angela Maria de Souza

História nas redes: blogs de História como ações de extensão
Pedro Afonso Cristovão dos

Santos

Pequenas ações salvam vidas Luis Fernando Zarpelon

Vigilância Integrada de Aedes aegypti e Aedes albopictus, os
mosquitos dos vários vírus.

Cristian Antonio Rojas

Eternizar-te: a arte na prevenção Fabiana Aidar Fermino

Promoção à saude nas escolas: Escola Municipal Altair Ferrais da
Silva “Zizo”

Carmen Justina Gamarra

Incentivo à aprendizagem da matemática e robótica básica por meio
da linguagem de programação Logo

Jorge Javier Gimenez Ledesma

Alafia ere- arte e educação afirmativa Senilde Alcantara Guanaes

Plantas alimentícias não convencionais em escolas de Foz do Iguaçu Julio da Silveira Moreira

Tekoha Guasu: educação patrimonial e direitos culturais
Pedro Louvain de Campos

Oliveira

Oficina permanente de tertulia literaria Iván Alejandro Ulloa Bustinza

Vivendo livros latino-americanos na tríplice fronteira: espaços Valeria
Mancio de Campos e Mitã Arandu

Mariana Cortez

Mostra Interativa

Título do trabalho Coordenador(a)

Herbário, entre Caminhos e Saberes Laura Cristina Pires Lima

Soberania alimentar na universidade Wender Silveira Freitas

Minicurso

Título do trabalho Coordenador(a)

Eternizar-te: a arte na prevenção Fabiana Aidar Fermino

Oficinas

Título do trabalho Coordenador(a)

Musicas y Danzas de América Latina
Ladislao Homar
Landa Vasquez

Desmistificando a análise econômico-financeira pessoal: uma assessoria
econômico-financeira à comunidade de Foz do Iguaçu (PR)

Wolney Roberto
Carvalho

1.2 Conforme disposições da  Comissão Organizadora do
36º SEURS, os apresentadores deverão estar presentes
30 (trinta minutos) antes do início de cada atividade para a
inclusão/organização do material de sua apresentação e
deverão permanecer até o término.
1.3  Os  apresentadores  de  trabalhos  terão  seus
certificados  digitais  liberados  mediante  presença  nas
atividades.  Os  certificados  serão  disponibilizados  pela
Comissão Organizadora do 36º SEURS aos participantes
após o evento.
2 DOS TRABALHOS EM CADASTRO DE RESERVA
2.1 Em caso de desistência de uma proposta de trabalho,
será  convocado  o  próximo  trabalho  classificado  como
suplente,  de  acordo  com  a  ordem  classificatória  e
modalidade de trabalho que consta nas tabelas abaixo:

Tertulias (Apresentações Orais e Debates)

Terra oeste

Oficinas

Eternizar-te: a arte na prevenção

Ativismo pós-nacional na extensão - a experiência do projeto "Desarmamento Humanitário: abordagem
política"

"Direito à poesia" - Rodas de leitura e oficinas de escrita com pessoas em privação de liberdade

3 DO CRONOGRAMA
Etapas Descrição Prazo

1 Divulgação do resultado final 18/06/2018

2 Participação no evento 28 a 31/08/2018

4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1  A  qualquer  tempo,  o  presente  Edital  poderá  ser
revogado ou anulado, no todo ou em parte, sem que isso
implique direito à indenização ou reclamação de qualquer
natureza.
4.2 A PROEX não autorizará a submissão ao 36º SEURS
de propostas que não foram aprovadas no processo de
seleção  interna,  respeitando-se  os  prazos  e
procedimentos estipulados neste Edital. 
4.3  Este  Edital  rege  exclusivamente  a  seleção  de


