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ANO IX

ANEXO II
FORMULÁRIO DENDC/PROGRAD
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PRÉ-REQUISITOS E
CORREQUISITOS
1. Solicitação
( ) Suspensão de pré-requisito

(

) Suspensão de
correquisito

2. Instituto / Curso solicitante
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3. Nome do componente
4. Carga horária
Créditos
totais:
5. Requisitos
Pré-requisito(s):

Créditos
teóricos:

Créditos
práticos:

Correquisito(s):
6. Ementa

3. Identificação do componente a ser cursado
Código:
Nome:
4. Identificação do pré-requisito ou correquisito a ser suspenso
Código:
Nome:
5. Período de suspensão
( )
( ) 1 semestre

2 semestres

7. Bibliografia básica (Três Livros do acervo da Biblioteca):

Outro:

6. Público-alvo

8. Bibliografia complementar (Cinco Livros do acervo da
Biblioteca)

7. Justificativa

9. Instituto de Oferta
10. Área do
N°61/2017)
8. Dados da aprovação em colegiado
Reunião:
Data:

/

/

9. Assinaturas:
__________________________
Presidente do colegiado de curso

__________________________
Secretário do colegiado de curso

ANEXO III
FORMULÁRIO DENDC/PROGRAD
CRIAÇÃO DE COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS
1. Instituto(s) / Curso(s) solicitante(s)
2. Justificativa

Conhecimento

(Conforme

11. Dados da aprovação em colegiado
Reunião:
12. Assinaturas:

Portaria

Data:

UNILA

/

/

_______________________________
Presidente do colegiado de curso
_______________________________
Secretário do colegiado de curso
________________________________
Professor responsável pelo componente

EDITAL PPG-BC Nº. 09, DE 10 DE MAIO DE 2019
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DO ESTÁGIO
DE DOCÊNCIA DE
MESTRANDOS, DOUTORANDOS E PÓS-DOUTORANDOS
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biociências
(PPG-BC) da Universidade Federal da Integração LatinoAmericana (UNILA), nomeado pela Portaria UNILA nº. 057/2017,

BOLETIM DE SERVIÇO UNILA
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, pelo presente Edital torna público a primeira
retificação do regulamento do estágio de docência no PPG-BC e
de seus mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos:
1. Da prova escrita de conhecimentos em Biociências
1.1. Fica alterada a redação dos itens 2.5 e 2.6 do Edital PPG-BC
nº. 047/2018, de modo onde se lê:
[…]
2.5. O(A) mestrando(a), doutorando(a) e pós-doutorando(a)
poderá participar da realização de aulas teóricas e/ou práticas
supervisionadas em até 30% (trinta por cento) da carga horária
total do componente curricular em que atuar no estágio de
docência.
2.6. Mais de um(a) mestrando(a), doutorando(a) e pósdoutorando(a) poderá atuar simultaneamente em um mesmo
componente curricular do mesmo curso, desde que os estagiários
não ultrapassem, individualmente, 30% (trinta por cento) da carga
horária total do componente curricular; e cumpram as demais
condições deste edital.
[…]
Leia-se:
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[…]
2.5. O(A) mestrando(a), doutorando(a) e pós-doutorando(a)
poderá participar da realização de aulas teóricas e/ou práticas
supervisionadas em até 50% (cinquenta por cento) da carga
horária total do componente curricular em que atuar no estágio
de docência.
2.6. Mais de um(a) mestrando(a), doutorando(a) e pósdoutorando(a) poderá atuar simultaneamente em um mesmo
componente curricular do mesmo curso, desde que os
estagiários não ultrapassem, individualmente, 50% (cinquenta
por cento) da carga horária total do componente curricular; e
cumpram as demais condições deste edital.
[…]
2. Das disposições finais
2.1. Ficam inalteradas as demais disposições do Edital PPG-BC
nº. 047, de 18 de dezembro de 2018, publicado no Boletim de
Serviço UNILA nº. 410, de 21 de dezembro de 2018, que
regulamenta o estágio de docência no PPG-BC e de seus
mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos.
FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO

