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1. DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS

Identificação dos inscritos
Numeraçã
o atribuída

Situação

Candidato  a  Reitor:  Félix  Pablo
Friggeri
Candidato a Vice-reitor: André Luís
André
Denominação  da  Chapa:  Unila
Popular e Latinoamerica

01
HOMOLOGADO

Candidato  a  Reitor:  Gleisson
Alisson Pereira de Brito
Candidato a Vice-reitor: Luis Evelio
Garcia Acevedo
Denominação da Chapa:  Unila  de
excelência,  plural  e  integrada  -
Renovação  comprometida  com  a
América-Latina  e  baseada  no
planejamento,  transparência,
sustentabilidade e participação

02 HOMOLOGADO

Candidata a Reitora: Cecilia Maria
de Morais Machado Angileli
Candidato a Vice-reitor: Gerson 
Galo Ledezma Meneses
Denominação  da  Chapa:  Unila  -
Latinocaribenha,  Pluridiversa,
Autônoma e Popular

03 HOMOLOGADO

Candidata a Reitora: Angela Maria
de Souza
Candidato  a  Vice-reitor:  Marcelo
Nepomoceno  Kapp  Denominação
da Chapa: Simplesmente Unila!

04 HOMOLOGADO

Foz do Iguaçu, 30 de Julho de 2018.

COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL

EDITAL PPG-BC Nº. 28, DE 30 DE JULHO DE 2018
CONVOCAÇÃO DE MATRÍCULA EM SEGUNDA CHAMADA DO

PROCESSO SELETIVO ESPECIAL,
PARA INGRESSO DE ALUNOS ESPECIAIS NO 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
público a 
convocação  em  segunda  chamada  de  candidatos  a  alunos
especiais no curso de mestrado em Biociências, para matrícula
em disciplinas do segundo semestre letivo do ano de 2018:

1. Da convocação em segunda chamada
1.1. O  presente  edital  constitui  convocação,  em  segunda
chamada, dos candidatos relacionados no ANEXO I para realizar
a matrícula em disciplinas do segundo semestre letivo do ano de

2018, conforme classificação final divulgada pelo Edital PPG-BC
nº. 27/2018, em razão das vagas não ocupadas pelos candidatos
convocados em primeira chamada.
1.2. A presente convocação não assegura ao candidato o
direito de matrícula.

2. Da Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM)
2.1. Os  candidatos  não-brasileiros,  convocados  pelo
presente processo seletivo, ficam avisados sobre a necessidade
de  providenciar  a  Carteira  de  Registro  Nacional  Migratório
(CRNM)  quando  do  vencimento  do  seu  Registro  Nacional  de
Estrangeiros (RNE).

2.2. Maiores informações sobre a CRNM podem ser obtidas
junto  à  SAE,  localizada  no  campus UNILA-Vila  A,  situado  à
Avenida Silvio Américo Sasdelli, nº. 1.842, bairro Vila A, Edifício
Comercial  Lorivo,  Município  de  Foz  do  Iguaçu,  Estado  do
Paraná, página eletrônica <https://www.unila.edu.br/proint>.

3. Das matrículas

3.1. 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  <https://www.unila.edu.br/mestrado/biociencias/calendario>
das das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, dos dias 31 de
julho e 1º de agosto de 2018.
3.2. Para efetuar a matrícula como aluno especial do PPG-
BC, em disciplinas ofertadas no segundo semestre letivo do ano
de 2018, para as quais foi convocado, o candidato classificado
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:
3.2.1. via impressa e assinada,  devidamente preenchida,  do
Anexo II do presente edital;
3.2.2. comprovante  de  identidade  com  foto  -  cédula  de
identidade, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), CRNM ou equivalente;
3.2.3. título de eleitor, somente para candidatos brasileiros;

3.2.4. comprovante atualizado de quitação eleitoral, disponível
em  <http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-
quitacao-eleitoral>, somente para candidatos brasileiros;
3.2.5. certificado de reservista do Serviço Militar Obrigatório,
somente para candidatos brasileiros do sexo masculino;

3.2.6. 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;
3.2.7. diploma de graduação ou certificado de conclusão de
curso ou equivalente;
3.2.8. histórico da graduação;
3.2.9. uma (1) foto 3x4 recente, colorida, quando o candidato
preferir não ser fotografado pelo PPG-BC.
3.3. Devem ser acompanhados de tradução juramentada os

https://www.unila.edu.br/proint
https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa
https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://www.unila.edu.br/mestrado/biociencias/calendario
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documentos comprobatórios da graduação que não estejam no
idioma português ou espanhol.
3.4. As vias originais ou cópias autenticadas dos documentos
serão devolvidos aos candidatos tão logo sejam digitalizados e/ou
copiados pela Secretaria do PPG-BC.
3.5. Em  caso  de  desistência  ou  eliminação  de  candidatos
convocados, os demais candidatos poderão ser convocados pelo
PPG-BC, para se matricular nas vagas remanescentes, na forma
e nos prazos definidos pelo Edital  PPG-BC nº. 23/2018 e seus
resultados, respeitada a ordem de classificação.

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

5. Das disposições finais
5.1. Os candidatos aprovados,  classificados ou convocados
para  matrícula  continuam  submetidos  ao  regulamento
estabelecido pelo Edital PPG-BC nº. 23/2018 e seus resultados.

FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO
ANEXO I DO EDITAL PPG-BC Nº. 28/2018

CONVOCAÇÃO EM SEGUNDA CHAMADA DOS CANDIDATOS
A ALUNOS ESPECIAIS DO CURSO DE MESTRADO EM

BIOCIÊNCIAS, NO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DO ANO DE
2018

CONVOCAÇÃO EM SEGUNDA CHAMADA PARA A DISCIPLINA ELETIVA
“PRINCÍPIOS DE NEUROCIÊNCIAS E FISIOPATOLOGIA DOS DISTÚRBIOS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL”,

COM O DR. FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO E O DR. SEIDEL GUERRA LÓPEZ

CLASSIFIC
AÇÃO
FINAL

NOME NÚMER
O DA

INSCRI
ÇÃO

NOTAS
DOS

CANDIDAT
OS, ATÉ

100 (CEM)
PONTOS

CANDIDATOS CONVOCADOS E
CLASSIFICADOS EM LISTA DE

ESPERA

1º JACKSON GUEDES DOS SANTOS 2977 27 Classificado(a) e convocado(a)
para matrícula

2º LAURIANE  ALLE  BUYTENDORP
PATROCINIO

2965 24 Classificado(a) e convocado(a)
para matrícula

3º JULIANO SAULO ADAMI 2921 22 Classificado(a) e convocado(a)
para matrícula

4º ANA CLARA BATISTI PASQUALI 2916 21 Classificado(a) e convocado(a)
para matrícula

ANEXO II DO EDITAL PPG-BC Nº. 28/2018
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM DISCIPLINAS

OFERTADAS NO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DE 2018,
COMO ALUNO ESPECIAL DO CURSO DE MESTRADO EM

BIOCIÊNCIAS

DISCIPLINA DOCENTE(S)
RESPONSÁVEL
(IS)

HORÁRIOS

Disciplina eletiva
“Princípios  de  Neurociências  e
Fisiopatologia  dos  distúrbios  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.

Locais:
-  campus Jardim Universitário,  situado  à  Avenida Tarquínio  Joslin dos  Santos,  nº.  1.000, Jardim Universitário,
Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP nº. 85.870-901;
-  campus PTI,  situado à Avenida Tancredo Neves,  nº. 6.731, Bloco nº. 04,  Jardim Itaipu, Município de Foz do
Iguaçu, Estado do Paraná, CEP nº. 85.867.970.

Observação:
-  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>.
- Ao candidato classificado e convocado é permitida a matrícula em até 04 (quatro) disciplinas do Programa no
segundo semestre letivo do ano de 2018.

Requeiro matrícula como aluno(a) especial nas disciplinas ofertadas no segundo semestre letivo de 2018, do curso
de mestrado  em Biociências,  para  as  quais  fui  convocado(a)  em primeira  chamada pelo  Edital  PPG-BC nº.
28/2018.

Assinatura do candidato:

Nome completo do candidato (preferencialmente em letra de forma): 

Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, ___ de ________________ de _______.

Para conferência da Secretaria do PPG-BC (não preencher).

[   ] candidato(a) convocado pelo Processo Seletivo Especial 2018.2;
[   ] requerimento de matrícula em disciplinas ofertadas no segundo semestre 
letivo de 2018;
[   ] comprovante de identidade com foto: cédula de identidade, passaporte, 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Registro Nacional de Estrangeiro 
(RNE), ou CRNM ou equivalente;
[   ] uma (1) foto 3x4 recente, colorida, quando o candidato preferir não ser 
fotografado pelo PPG-BC;
[   ] diploma de graduação ou certificado de conclusão de curso ou equivalente;
[   ] histórico da graduação;
[   ] tradução juramentada os documentos comprobatórios da graduação que 
não estejam no idioma português ou espanhol
[   ] título de eleitor, somente para brasileiros;
[   ] comprovante atualizado de quitação eleitoral, somente para candidatos 
brasileiros, disponível em 
<http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral>;
[   ] certificado de reservista, somente para brasileiros do sexo masculino;
[   ]  comprovante atualizado de quitação do Serviço Militar Obrigatório, somente
para
candidatos brasileiros do sexo masculino, disponível em 
<https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa>;
[   ] número do CPF, quando se tratar de brasileiro(a) ou estrangeiro bolsista;
[   ] dados pessoais solicitados pelo PPG-BC.

Assinatura e carimbo do 
servidor responsável pela 
conferência:

Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, ___ de ________________ de _______.

EDITAL 24/2018 – PPGIELA DE 27 DE JULHO DE 2018
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 22/2018 – PPGIELA

PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS ESPECIAIS –
SEMESTRE 2018-2

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM
ESTUDOS LATINO-AMERICANOS

A vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (PPGIELA) da 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), 
designada pela portaria UNILA nº 458/2018, publicada no 
Boletim de Serviço nº 361 de 29 de junho de 2018, no uso de 
suas atribuições, torna pública, pelo presente edital, a retificação 
do edital nº 22/2018 – PPGIELA nos itens a seguir descritos, 
mantendo inalterados os demais itens do edital supracitado.
Onde-se lê:
9. DO CRONOGRAMA

Publicação do edital 06/07/2018

Inscrições 06/07/2018 a 15/07/2018 (até as 23h59, horário de Brasília)
via SIGAA

Homologação das inscrições 17/07/2018

Seleção 17/07/2018 a 24/07/2018

Resultado preliminar 25/07/2018

Interposição de recursos 25/07/2018 a 27/07/2018 (até as 23h59, horário de Brasília)

Resultado dos recursos 31/07/2018

Resultado final 31/07/2018

Matrícula dos selecionados 06 e 07/08/2018

https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://www.unila.edu.br/mestrado/biociencias/calendario

