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matricular na forma e nos prazos definidos em editais, classificados em
processo seletivo próprio.
5.7.  Os  casos  omissos  do  presente  edital  serão  resolvidos  pela
Coordenação  do  PPG-BC,  cabendo  recurso  administrativo  à
Coordenação, em primeira instância;  e ao Colegiado do PPG-BC, em
segunda instância.

ANEXO I DO EDITAL PPG-BC Nº. 008/2020
TURMAS REMOTAS OFERTADAS NO PRIMEIRO PERÍODO ESPECIAL

EMERGENCIAL DO ANO DE 2020
Vaga
s

Disciplina Docente(s) 
Responsáve
l(is)

Horários Ofertará 
eventuai
s vagas 
remanes
centes a 
alunos 
especiais
?

Poderá 
receber 
eventuais 
interessad
os em 
assistir as 
aulas como
ouvintes?

25 
(vint
e e 
cinco
) 
vaga
s

Disciplina
obrigatória
“Seminários
de Pesquisa”

Dra. Maria 
Claudia 
Gross
Dr. Carlos 
Henrique 
Schneider

Aulas condensadas, distribuídas em 11 
(onze) encontros:
-aula síncrona, das 13h00 às 14h00, do 
dia 28 de setembro de 2020, segunda-
feira à tarde;
-aulas assíncronas, nos dias 29 e 30 de 
setembro de 2020;
-aulas assíncronas, nos dias 01, 02, 05, 
06, 07, 08, 09 e 13 de outubro de 2020.

Sim, 
somente
para os 
alunos 
especiais
ativos e 
matricul
ados em 
17/03/2
020

Não

30 
(trint
a) 
vaga
s

Disciplina
obrigatória
“Metodologia
científica  e
redação  de
artigos
científicos”

Dr. Rodrigo 
Pinheiro 
Araldi

Aulas semanais, distribuídas em 09 
(nove) encontros:
-aos sábados à tarde, das 13h00 às 
18h00, nos dias 17, 24 e 31 de outubro 
de 2020;
-aos sábados à tarde, das 13h00 às 
18h00, nos dias 07, 14, 21 e 28 de 
novembro de 2020; e
-aos sábados à tarde, das 13h00 às 
18h00, nos dias 05 e 12 de dezembro de 
2020.

Sim Sim

10 
(dez)
vaga
s

Disciplina
eletiva
“Tópicos  de
medicina
regenerativa:
terapia  gênica
e  terapia
celular”

Dr.  Jorge
Luis  Maria
Ruiz

Aulas semanais, distribuídas em 09 
(nove) encontros:
-aos sábados à noite, das 18h00 às 
23h00, nos dias 17, 24 e 31 de outubro 
de 2020;
-aos sábados à noite, das 18h00 às 
23h00, nos dias 07, 14, 21 e 28 de 
novembro de 2020; e
-aos sábados à noite, das 18h00 às 
23h00, nos dias 05 e 12 de dezembro de 
2020.

Sim Não

ANEXO II DO EDITAL PPG-BC Nº. 008/2020
APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO AO INDEFERIMENTO
DE REMATRÍCULA DE ALUNOS REGULARES EM TURMAS VIRTUAIS DO

CURSO DE MESTRADO EM BIOCIÊNCIAS, PELO ENSINO REMOTO
EMERGENCIAL, DO PRIMEIRO PERÍODO ESPECIAL EMERGENCIAL DO

ANO DE 2020
[enviar formulário assinado para o correio eletrônico <secretaria.ppgbc@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: _________, ___ de __________ de _____.
Assinatura do(a) aluno(a): ____________________________________
Nome completo do(a) aluno(a): 
Número de matrícula: 

JORGE LUIS MARIA RUIZ
18 de setembro de 2020

EDITAL Nº 9/2020/PPGBC

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biociências (PPG-BC),
vinculado ao Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza
(ILACVN),  da  Universidade  Federal  da  Integração  Latino-Americana

(UNILA), nomeado pela Portaria UNILA nº. 0415/2019, publicada no Diário
Oficial da União (DOU) nº. 148, seção 2, de 02 de agosto de 2019; e no
Boletim de Serviço nº. 467, de 02 de agosto de 2019, no uso de suas
atribuições,  nos  termos  do  seu  Regimento  Interno,  aprovado  pela
Resolução CONSUN nº. 12, de 24 de maio de 2018, publicada na Boletim
de  Serviço  UNILA  nº.  352,  de  acordo  com  as  deliberações  de  seu
Colegiado, nos termos do Edital PPG-BC nº. 008/2020, torna público o
presente edital, que divulga o resultado preliminar das rematrículas dos
alunos regulares do curso de mestrado do PPG-BC, em turmas virtuais do
Primeiro Período Especial Emergencial (PEE),  denominado 2020.3, pelo
Ensino Remoto Emergencial (ERE):

1. Das rematrículas
1.1. Ficam devidamente registradas e deferidas no Sistema Integrado de
Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) todas as rematrículas solicitadas
pelos  alunos  regulares  ativos  do  PPG-BC  e  confirmadas  por  seus
orientadores, em turmas virtuais de disciplinas do curso de mestrado em
Biociências, no Primeiro Período Especial Emergencial (PEE), denominado
2020.3, pelo Ensino Remoto Emergencial (ERE), em Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), nos termos do Edital PPG-BC nº. 008/2020.
1.2. Não houve solicitações de rematrículas indeferidas.

2. Dos recursos administrativos
2.1. As condições e prazos para submissão de recurso administrativo ao
deferimento ou indeferimento das rematrículas são aqueles dispostos no
Edital PPG-BC nº. 008/2020.

JORGE LUIS MARIA RUIZ
24 de setembro de 2020

____________________________________________________________


