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Inscrições s) aba 'Editais' ano 2017.

Seleção 14 de agosto de 2017 Comissão de Bolsas

Resultado 14 de agosto de 2017 (https://www.unila.edu.br/mestrado/biociencia
s) aba 'Editais' ano 2017.

Recursos 15 de agosto de 2017 até
as  11h59  (horário  de
Brasília)

E-mail: mestrado.biociências@unila.
edu.br

Resultado dos Recursos 15 de agosto de 2017 até
as  14h59  (horário  de
Brasília)

(https://www.unila.edu.br/mestrado/biociencia
s) aba 'Editais' ano 2017.

Resultado Final 15 de agosto (https://www.unila.edu.br/mestrado/biociencia
s) aba 'Editais' ano 2017.

9 DA DIVULGAÇÃO
9.1  A divulgação  do  edital,  da  homologação  das
inscrições,  do resultado preliminar,  dos recursos e
do resultado final do processo de seleção de bolsas
será  no  site  do  programa
(https://www.unila.edu.br/mestrado/biociencias)  aba
'Editais' ano 2017.
10  DO  CANCELAMENTO  DA  BOLSA  E
SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTA
10.1 O pedido de cancelamento da bolsa poderá ser
solicitado pelo aluno a qualquer momento, através
do formulário  de  desligamento  próprio  da  CAPES
obtido na secretaria do Programa, pela coordenação
do programa ou por qualquer docente vinculado ao
programa  de  mestrado,  diante  da  observação  da
falta de cumprimento aos critérios para a concessão
da bolsa definidos no presente edital e na Portaria
no  76,  de  14  de  abril  de  2010,  caso  em  que  a
decisão caberá à comissão de bolsas do programa
e homologada pelo colegiado respectivo.
10.2 O bolsista perderá a bolsa, ainda que contra
sua vontade, quando:
a)  Apresentar  desempenho  insuficiente  nas
disciplinas  e  atividades  do  Programa.  Será
considerado desempenho insuficiente a reprovação
em pelo menos uma disciplina.
b) Não cumprir os compromissos a que se refere o
item 6.2.
10.3  Na  hipótese  de  cancelamento  de  bolsa  a
comissão  poderá  ceder  a  bolsa  ao  candidato
subsequente da lista de classificação considerando
o tempo restante para cumprir o limite de 24 (vinte e
quatro) meses.

11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos
pela Comissão de Bolsas do PPGBC.
11.2 Os bolsistas selecionados serão regidos pelas
normas  deste  edital  e  nas  normas  constantes  na
Portaria no 76, de 14 de abril de 2010 disponível em
http://w w w. c a p e s . g o v. b r / i m a g e s / s t o r i
e  s  /  d  o  w  n  l  o  a  d  /  l  e  g  i  s  l  a  c  a  o
/Portaria_076_RegulamentoDS.pdf.

Foz do Iguaçu, 7 de agosto de 2017
___________________________________

Prof. Dr. Francisney Pinto do Nascimento
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em

Biociências

ANEXO I
Formulário  de  Inscrição  –  DEMANDA  SOCIAL
CAPES – PPGBC

• Programa de Pós-Graduação em Biociências
Nível: Mestrado
NOME:

ANO DE INGRESSO NO PPGBC:

DATA DE NASCIMENTO:

SEXO: (  ) MASCULINO
(   ) FEMININO

CPF:

RG/RNE/PASSAPORTE No:

POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO? (   ) SIM  (   ) NÃO

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA

NOME DO(A) ORIENTADOR(A):

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO
LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS
GRADUAÇÃO

EDITAL No 07/2017 – RESULTADO FINAL DO
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA BOLSAS

DEMANDA SOCIAL-CAPES PARA O MESTRADO
EM BIOCIÊNCIAS 2o SEMESTRE LETIVO DE 2017

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Biociências  (PPGBC)  da  Universidade  Federal  da
Integração  Latino-Americana  (UNILA),  nomeado
pela Portaria no 57/2017, publicada no Boletim de
Serviço n. 248, de 10 de fevereiro de 2017, no uso
de  suas  atribuições,  torna  público,  pelo  presente
Edital, a homologação do resultado final em ordem
de  classificação  do  processo  seletivo  de  alunos
regulares para BOLSAS Demanda Social-CAPES do
Mestrado  em Biociências,  de  acordo  com o edital
PPGBC 06/2017 e com deliberação da Comissão de
Seleção de Bolsas do PPGBC:

Classificação Candidata(o) Orientador(a) Bolsa

1 María Lucía Bustos Maria Elisa Peichoto SIM

2 Ana Carolina Martins 
Gomes

Francisney P 
Nascimento

SIM

Foz do Iguaçu, 15 de agosto de 2017

_____________________________________
Prof. Dr. Francisney Pinto do Nascimento

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Biociências 


