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b) Os recursos  aos  resultados  deverão  ser  apresentados

conforme cronograma. 

8. CRONOGRAMA

CALENDÁRIO

ETAPA PRAZO

Inscrição 31/08/2018 até 06/09/2018

Análise Documental 10/09/2018 

-Convocação para Entrevista 11/09/2018

Entrevista 13/09/2018  às 14hrs na sala do IMEA

(Térreo-Vila A)

Resultado 14/09/2018

Recursos 17/09/2018

Resultado Final 19/09/2018

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Candidato, ao efetuar sua inscrição, manifesta ciência e

concordância com os itens do presente Edital, sendo de

sua  única  e  inteira  responsabilidade  a  observância  e

cumprimento das regras estabelecidas;

2. Os  casos  omissos  serão  resolvidos,  em  primeira

instância,  pela  Coordenação  do  Núcleo  de  Integração

Cultural e, em segunda instância, pela  Coordenação do

Instituto Mercosul de Estudos Avançados.

Foz do Iguaçu, 27 de Agosto de 2018.

Coordenador do Instituto Mercosul de Estudos Avançados

Lucas Ribeiro Mesquita

EDITAL PPG-BC Nº. 32, DE 28 DE AGOSTO DE 2018
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DO PROCESSO

SELETIVO PARA INGRESSO DE ALUNOS REGULARES NO

CURSO DE MESTRADO EM BIOCIÊNCIAS, NO PRIMEIRO
SEMESTRE LETIVO DO ANO DE 2019

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,  de  acordo  com  as
deliberações  de  seu  Colegiado  e  Comissão de  Seleção,  pelo
presente  Edital  torna  público  a  primeira  retificação  do
regulamento  do  processo  seletivo,  para  ingresso  alunos
regulares  no  curso  de  mestrado  em  Biociências,  no  primeiro
semestre letivo do ano de 2019:

4. Da prova escrita de conhecimentos em Biociências
4.1. Fica alterada a redação do item 6 do Edital PPG-BC nº.
31/2018, de modo onde se lê:

[…]
6.1. A prova escrita de conhecimentos em Biociências abordará
temas  da  área  de  conhecimento,  das  áreas  de  concentração
e/ou linhas de pesquisa do PPG-BC.
6.2. A prova escrita de conhecimentos em Biociências avaliará
os candidatos através:
6.2.1. da capacidade de exposição de ideias, de forma clara e
direta;
6.2.2.  do  domínio,  abrangência  e  profundidade  de  conceitos
relacionados aos temas das questões;
6.2.3.  da  coerência  na  organização  das  respostas  e  dos
argumentos.
[…]

Leia-se:

[…]
6.1. A prova escrita de conhecimentos em Biociências abordará
temas  da  área  de  conhecimento,  das  áreas  de  concentração
e/ou  linhas  de  pesquisa  do  PPG-BC,  podendo  exigir  dos
candidatos o domínio dos seguintes temas:
6.1.1. morfologia (biologia celular);
6.1.2.  fisiologia (fisiologia  da  membrana; fisiologia
cardiovascular; fisiologia  da  respiração; e/ou  fisiologia  da
digestão);
6.1.3.  bioquímica (química  de  macromoléculas; e/ou  biologia
molecular);
6.1.4.  farmacologia (farmacocinética; farmacodinâmica;  e/ou
toxicologia medicamentosa).
6.2.  A prova escrita de conhecimentos em Biociências poderá
exigir dos candidatos o conhecimento da seguinte bibliografia:
6.2.1. ALBERTS, B. Biologia Molecular da Célula. 5. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2010. 1358 p. ISBN: 9780815341055.
6.2.2.  ALBERTS, B.;  BRAY, D.;  HOPKIN,  K.  Fundamentos da
Biologia  Celular.  3.  ed.  Porto  Alegre:  Artmed,  2011.  ISBN:
9788536324432.
6.2.3. BERG, J. M.; TYMOCZKO, J. L.; STRYER, L. Bioquímica.
7. ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan Ltda., 2014.
ISBN: 9788527723619.
6.2.4.  KOEPPEN,  B.  M.;  STANTON,  B.  A.;  Berne  E  Levy.
Fisiologia.  6  ed.  Rio  de  Janeiro:  Elsevier  Editora  Ltda.,  2011.
ISBN: 9788535246056.
6.2.5.  HALL,  J.  E.;  GUYTON  &  HALL.  Tratado  de  Fisiologia
Médica. 12 ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda., 2011. ISBN
978-85-352-1641-7.
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6.2.6. BRUNTON, L. L.; KNOLLMANN, B. C.; CHABNER, B. A.;
As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman & Gilman.
12ª ed. Mc Graw Hill, 2012.
6.2.7. NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de
Lehninger.  6.  ed.  Porto  Alegre:  Artmed,  2014.  ISBN:
9788582710722.
6.2.8. RANG & DALE. Farmacologia. 8 ed. Elsevier, 2016.
6.3.  A prova  escrita de conhecimentos em Biociências  consistirá
de 12 (doze) questões, das quais o candidato escolherá 05 (cinco)
questões para responder, ao valor máximo de 20 (vinte) pontos
por questão e de 100 (cem) pontos pela prova.
6.4. Candidatos que responderem mais de 05 (cinco) questões, só
terão  corrigidas  e  consideradas  na  pontuação  as  05  (cinco)
primeiras  questões  respondidas,  sendo  desconsideradas  as
demais.
6.5. A prova escrita de conhecimentos em Biociências avaliará os
candidatos através:
6.5.1.  da capacidade de exposição de ideias,  de forma clara e
direta;
6.5.2.  do  domínio,  abrangência  e  profundidade  de  conceitos
relacionados aos temas das questões;
6.5.3.  da  coerência  na  organização  das  respostas  e  dos
argumentos.
[…]

5. Das disposições finais
5.1. Ficam inalteradas as demais disposições do Edital PPG-
BC nº.  31,  de 10 de agosto de 2018, publicado no Boletim de
Serviço  UNILA  nº.  376,  de  17  de  agosto  de  2018,  que
regulamenta o processo seletivo para ingresso de novos alunos
regulares  no  curso  de  mestrado  em  Biociências,  no  primeiro
semestre letivo do ano de 2019.

FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO

REGULAMENTO EICTI 2018
VII Encontro de Iniciação Científica e III Encontro de Iniciação em

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – EICTI 2018
(16 a 19 de outubro de 2018)

1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 O VII Encontro Anual de Iniciação Científica e III Encontro de
Iniciação em Desenvolvimento  Tecnológico  e Inovação –  EICTI
integrará a I Semana Integrada de Ensino Pesquisa e Extensão
da UNILA.
1.2 O objetivo do Encontro é permitir a integração e socialização
das  atividades  de  Iniciação  Científica  e  Iniciação  ao
Desenvolvimento  Tecnológico  e  Inovação  desenvolvidas  nos
programas PIBIC, PIBITI & PIVICTI na UNILA. Também poderão
ser apresentados os trabalhos de alunos e alunas da UNILA de
Iniciação  Científica  e/ou  de  Iniciação  ao  Desenvolvimento
Tecnológico  e  Inovação  apoiados  pela  Fundação  Parque
Tecnológico Itaipu-FPTI.
1.3 Para fins deste edital considera-se:
a) apresentador de trabalho: estudante da Unila que desenvolva
atividades de pesquisa nos programas PIBIC, PIBITI ou PIVICTI,
conforme Editais PRPPG 21/2017 e 22/2017, (nas modalidades
remunerada ou voluntária) ou estudantes da Unila apoiados(as)
com  bolsa  pela  FPTI  que  apresentarão  trabalho  na  forma  de
comunicação oral ou mostra de pôster no presente evento.
2 DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS E INSCRIÇÃO
2.1 Cada apresentador(a) de trabalho deverá submeter uma única
inscrição  e  submissão  de  trabalho  no  presente  regulamento,
considerando  o  trabalho  desenvolvido  como  bolsista  ou
voluntário(a) de IC ou ITI.
2.1.1 A inscrição e submissão dos resumos expandidos deve ser

feita no período descrito no cronograma deste regulamento, por
meio  do  SIGEventos,  disponível  neste  link:
https://sig.unila.edu.br/eventos.
2.1.2 Após a submissão do resumo expandido o discente deverá
se inscrever como apresentador de trabalho no SigEventos.  A
ausência de inscrição nesta qualidade implica na impossibilidade
de emissão de certificados.
2.2 Os resumos expandidos devem ser individuais e elaborados
pelos(as)  próprios(as)  estudantes,  de  forma  a  refletir  os
resultados  obtidos/esperados  nas  atividades  por  eles(as)
desenvolvidas,  devendo  ser  submetidos  no  momento  da
inscrição, conforme modelo do ANEXO I, ao presente edital.
2.2.1  O(a)  orientando(a)  deverá  manter  contato  com  o(a)
orientador(a) durante a elaboração do resumo expandido, a fim
de que o documento seja revisado e aprovado por este(a) antes
de sua submissão no SigEventos.
2.2.2 O título do resumo expandido deverá,  impreterivelmente,
ser o mesmo do plano de trabalho aprovado nos Editais PRPPG
021/2017 ou 022/2017.
2.2.2.1  Caso  haja  alteração  do  título  do  plano  de  trabalho,
caberá ao(à) Orientador(a) o envio da solicitação de alteração,
acompanhada de justificativa detalhada para a PRPPG antes da
data final de submissão dos resumos expandidos.
2.3  Os  trabalhos  submetidos  ao  EICTI  devem  obedecer  o
formato de Resumo Expandido, conforme modelo disponível no
Anexo I e respeitar a seguinte formatação:
I – O trabalho poderá ser escrito em português ou em espanhol;
II  – O arquivo anexado ao formulário eletrônico de submissão
deverá estar em formato .doc ou .docx;
III – O trabalho deverá ter no mínimo 03 (três) e no máximo 05
(cinco) páginas, incluindo as referências bibliográficas;
IV – Deverá ser usada a formatação de página A4 (21 x 29,7
cm), com margens superior e esquerda de 3,0 cm e margens
inferior e direita de 2,0 cm, escrito na fonte Arial, tamanho 12,
espaçamento de 1,5, não numerada.
2.4  Em  relação  à  estrutura,  o  trabalho  deverá  conter  os
seguintes tópicos e formatação:
I – Título: em letras maiúsculas (caixa alta), negrito (bold), fonte
Arial, corpo 14, centralizado, com espaço simples;
II – Nome completo do(a) autor(a): grafado em fonte Arial, corpo
12, com alinhamento à direita, devendo ser incluída na nota de
rodapé a respectiva titulação;
III  –  Nome  completo  do(a)  coordenador(a)/orientador(a)  da
ação/plano  de  trabalho:  grafado  em  fonte  Arial,  corpo  12  e
alinhamento à direita, devendo ser incluída na nota de rodapé a
respectiva titulação;
IV – Notas de rodapé: fazer referência a (1) autor(a), contendo
os seguintes aspectos: curso e/ou unidade e instituição para os
acadêmicos/as; e (2) coordenador(a)/orientador(a) da ação/plano
de trabalho com sua titulação, unidade, instituição e e-mail. No
caso  de  bolsistas  de  IC  &  ITI,  é  obrigatório  mencionar  a
Instituição que financiou a sua bolsa (UNILA, CNPq ou Fundação
Araucária);
V  –  Resumo:  deverá  ser  escrito  com  fonte  Arial,  corpo  12,
espaçamento  simples,  alinhamento  justificado,  com  limite
máximo  de  300  palavras,  sem  parágrafo  e  sem  citações
bibliográficas,  devendo  apresentar  os  seguintes  elementos:
introdução, objetivo do estudo, metodologia, resultados (parciais
ou finais) e considerações finais;
VI – Palavras-chaves: deverão estar em fonte Arial,  corpo 12,
alinhamento justificado, inserindo até 4 palavras separadas por
vírgula;
VII  –  Introdução:  deve-se  contextualizar  o  tema  do  resumo
expandido,  apresentando  o  objeto,  os  objetivos  e  resultados
parciais e finais, formatado em fonte Arial, corpo 12, justificado,

https://sig.unila.edu.br/eventos

	Especificar se o/a aluno/a cursará outras atividades, de prática, de laboratório, pesquisa de campo etc.

