
BOLETIM DE SERVIÇO UNILA                                          ANO IX      Nº 398 07 DE NOVEMBRO DE 2018      19

Serviço UNILA nº 347, de 09 de maio de 2018, onde se lê:… a partir
de 30 de junho de 2017… , leia-se: … a partir de 02 de março de
2018.

GIHAN  TEIXEIRA JEBAI

RETIFICAÇÃO
Na  Portaria  PROGEPE  Nº  0351/2018,  publicada  no  Boletim  de
Serviço UNILA nº 347, de 09 de maio de 2018, onde se lê:… a partir
de 17 de fevereiro de 2017… , leia-se: … a partir de 23 de março de
2018.

GIHAN  TEIXEIRA JEBAI

RETIFICAÇÃO
Na  Portaria  PROGEPE  Nº  287/2018,  publicada  no  Boletim  de
Serviço UNILA nº 343, de 20 de abril de 2018, onde se lê:… a partir
de 29 de janeiro de 2017… , leia-se: … a partir de 03 de abril de
2018.

GIHAN  TEIXEIRA JEBAI

RETIFICAÇÃO
Na  Portaria  PROGEPE  Nº  778/2017,  publicada  no  Boletim  de
Serviço UNILA nº 277, de 04 de agosto de 2017, onde se lê:… a
partir de 19 de março de 2015… , leia-se: … a partir de 14 de julho
de 2017.

GIHAN  TEIXEIRA JEBAI

RETIFICAÇÃO
Na  Portaria  PROGEPE  Nº  059/2018,  publicada  no  Boletim  de
Serviço UNILA nº 322, de 31 de janeiro de 2018, onde se lê:… a
partir de 04 de fevereiro de 2017… , leia-se: … a partir de 20 de
novembro de 2017.

GIHAN  TEIXEIRA JEBAI

RETIFICAÇÃO
Na  Portaria  PROGEPE  Nº  062/2018,  publicada  no  Boletim  de
Serviço UNILA nº 322, de 31 de janeiro de 2018, onde se lê:… a
partir  de  06 de junho de 2016… ,  leia-se:  … a partir  de 20 de
novembro de 2017.

GIHAN  TEIXEIRA JEBAI

RETIFICAÇÃO
Na  Portaria  PROGEPE  Nº  055/2018,  publicada  no  Boletim  de
Serviço UNILA nº 322, de 31 de janeiro de 2018, onde se lê:… a
partir  de  02  de  julho  de  2017… ,  leia-se:  … a  partir  de  13  de
novembro de 2017.

GIHAN  TEIXEIRA JEBAI

RETIFICAÇÃO
Na  Portaria  PROGEPE  Nº  078/2018,  publicada  no  Boletim  de
Serviço UNILA nº 322, de 31 de janeiro de 2018, onde se lê:… a
partir de 08 de outubro de 2017… , leia-se: … a partir de 12 de
dezembro de 2017.

GIHAN  TEIXEIRA JEBAI

RETIFICAÇÃO
Na  Portaria  PROGEPE  Nº  0328/2018,  publicada  no  Boletim  de
Serviço UNILA nº 346, de 04 de maio de 2018, onde se lê:… a partir
de 29 de novembro de 2017… , leia-se: … a partir de 03 de abril de
2018.

GIHAN  TEIXEIRA JEBAI

RETIFICAÇÃO
Na  Portaria  PROGEPE  Nº  844/2018,  publicada  no  Boletim  de
Serviço UNILA nº 397, de 31 de outubro de 2018, onde se lê:…
Código FG-1, … , leia-se: … Código FG-2.

GIHAN  TEIXEIRA JEBAI

RETIFICAÇÃO
Na  Portaria  PROGEPE  Nº  856/2018,  publicada  no  Boletim  de
Serviço UNILA nº 397, 31 de outubro de 2018, onde se lê:… para 08
de fevereiro de 2018… , leia-se: … para 08 de fevereiro de 2019.

GIHAN  TEIXEIRA JEBAI

RETIFICAÇÃO
Na Portaria  PROGEPE Nº 0347/2018,  publicada no Boletim de
Serviço UNILA nº 347, de 09 de maio de 2018, onde se lê:… a
partir de 29 de janeiro de 2017… , leia-se: … a partir de 03 de abril
de 2018.

GIHAN  TEIXEIRA JEBAI

EDITAL PPG-BC Nº. 040, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018
QUARTA 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 quarta retificação do regulamento
do processo seletivo, para ingresso alunos regulares no curso de
mestrado em Biociências, no primeiro semestre letivo do ano de
2019:

1. Do cronograma do processo seletivo
1.1. Fica alterado o cronograma informado no Anexo II do Edital
PPG-BC nº. 31/2018.
1.2. Onde se lê:

Inscrições De  01/09/2018  até
23/10/2018

Divulgação das inscrições deferidas e razões para indeferimento Até 25/10/2018

Submissão  de  recurso  administrativo  ao  indeferimento  ou  deferimento  de
inscrições

Até 28/10/2018

Divulgação da decisão quanto aos recursos administrativos submetidos Até 31/10/2018

Divulgação  dos  locais  de  aplicação  das  provas  escritas  de  leitura  e
compreensão de textos em língua inglesa; e de conhecimentos em Biociências

Até 31/10/2018

Aplicação da prova escrita de leitura e compreensão de textos em língua inglesa 05\11\2018,  das  19h00  às
22h30

Aplicação da prova escrita de conhecimentos em Biociências 06\11\2018,  das  19h00  às
22h30

Divulgação do resultado preliminar das provas escritas de leitura e compreensão
de textos em língua inglesa; e de conhecimentos em Biociências

Até 09/11/2018

Submissão de recurso administrativo à reprovação nas provas escritas de leitura
e compreensão de textos em língua inglesa; e de conhecimentos em Biociências

Até 11/11/2018

Divulgação do resultado final das provas escritas de leitura e compreensão de
textos em língua inglesa; e de conhecimentos em Biociências

Até 14/11/2018

Divulgação  dos  locais,  datas  e  horários  de  realização  das  entrevistas  dos
candidatos aprovados nas provas escritas de leitura e compreensão de textos
em língua inglesa; e de conhecimentos em Biociências

Até 14/11/2018

Realização das entrevistas dos candidatos aprovados nas provas escritas de
leitura e  compreensão de textos  em língua  inglesa;  e  de conhecimentos  em
Biociências

Das 08h00 às 22h00,
dos dias 19 a 23\11\2018

Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo Até 30/11/2018

Submissão  de  recurso  administrativo  ao  resultado  preliminar  do  processo
seletivo e da classificação preliminar dos candidatos aprovados

Até 02/12/2018

Divulgação do resultado final do processo seletivo Até 07/12/2018

Divulgação  dos  candidatos  convocados  para  realizar  matrícula  em  primeira
chamada

Até 07/12/2018

Divulgação dos  locais,  datas  e  horários de  realização  das  matrículas  para  o
primeiro semestre letivo de 2019

Até 07/12/2018

Provável início do primeiro semestre letivo de 2019 11/03/2019

Provável período de ajuste das matrículas De 11 a 15/03/2019
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Provável término do primeiro semestre letivo de 2019 13/07/2019

Provável período de realização das rematrículas para o segundo semestre letivo
de 2019

Até 19/06/2019

Provável início do segundo semestre letivo de 2019 29/07/2019

Provável período de ajuste das rematrículas De 29/07/2019 a 02/08/2019

Provável término do segundo semestre letivo de 2019 14/12/2019

1.3. Leia-se:

Inscrições De 01/09/2018 até 23/10/2018

Divulgação das inscrições deferidas e razões para indeferimento Até 25/10/2018

Submissão  de  recurso  administrativo  ao  indeferimento  ou  deferimento  de
inscrições

Até 28/10/2018

Divulgação da decisão quanto aos recursos administrativos submetidos Até 31/10/2018

Divulgação dos locais de aplicação das provas escritas de leitura e compreensão
de textos em língua inglesa; e de conhecimentos em Biociências

Até 31/10/2018

Aplicação da prova escrita de leitura e compreensão de textos em língua inglesa 05\11\2018,  das  19h00  às
22h30

Aplicação da prova escrita de conhecimentos em Biociências 06\11\2018,  das  19h00  às
22h30

Divulgação do resultado preliminar das provas escritas de leitura e compreensão
de textos em língua inglesa; e de conhecimentos em Biociências

Até 14/11/2018

Submissão de recurso administrativo à reprovação nas provas escritas de leitura e
compreensão de textos em língua inglesa; e de conhecimentos em Biociências

Até 18/11/2018

Divulgação do resultado final das provas escritas de leitura e compreensão de
textos em língua inglesa; e de conhecimentos em Biociências

Até 20/11/2018

Divulgação  dos  locais,  datas  e  horários  de  realização  das  entrevistas  dos
candidatos aprovados nas provas escritas de leitura e compreensão de textos em
língua inglesa; e de conhecimentos em Biociências

Até 20/11/2018

Realização  das  entrevistas  dos  candidatos  aprovados  nas  provas  escritas  de
leitura  e  compreensão  de  textos  em  língua  inglesa;  e  de  conhecimentos  em
Biociências

Das 08h00 às 22h00,
dos dias 21 a 30\11\2018

Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo Até 07/12/2018

Submissão de recurso administrativo ao resultado preliminar do processo seletivo
e da classificação preliminar dos candidatos aprovados

Até 09/12/2018

Divulgação do resultado final do processo seletivo Até 14/12/2018

Divulgação  dos  candidatos  convocados  para  realizar  matrícula  em  primeira
chamada

Até 14/12/2018

Divulgação  dos  locais,  datas  e  horários  de  realização  das  matrículas  para  o
primeiro semestre letivo de 2019

Até 14/12/2018

Provável início do primeiro semestre letivo de 2019 11/03/2019

Provável período de ajuste das matrículas De 11 a 15/03/2019

Provável término do primeiro semestre letivo de 2019 13/07/2019

Provável período de realização das rematrículas para o segundo semestre letivo
de 2019

Até 19/06/2019

Provável início do segundo semestre letivo de 2019 29/07/2019

Provável período de ajuste das rematrículas De 29/07/2019 a 02/08/2019

Provável término do segundo semestre letivo de 2019 14/12/2019

2. Das disposições finais
2.1. Ficam inalteradas as demais disposições dos Editais PPG-BC
nº. 31, de 10 de agosto de 2018; nº. 32, de 28 de agosto de 2018;
nº. 33, de 31 de agosto de 2018; e nº. 38, de 20 de outubro de
2018, publicados nos Boletins de Serviço UNILA nº. 376, 380, 381
e nº. 395, de 17 de agosto de 2018, 29 de agosto de 2018, 31 de
agosto de 2018 e 24 de outubro de 2018, que regulamentam 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

EDITAL PPG-BC Nº. 041, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018

RESULTADO FINAL DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS E
INDEFERIDAS AO 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,
conforme o Edital PPG-BC nº. 031/2018 e suas retificações, pelo
presente  edital  torna  público  a  decisão  quanto  aos  recursos
administrativos submetidos às inscrições deferidas e indeferidas
ao processo seletivo para ingresso de alunos regulares no curso
de mestrado em Biociências, no primeiro semestre letivo do ano
de 2019:

1. Dos recursos administrativos
1.1.  Não  houve  recursos  administrativos  submetidos  nas
condições e prazos dispostos no Edital PPG-BC nº. 031, de 10
de agosto de 2018.

2. Das inscrições
2.1.  Permanecem  deferidas  29  (vinte  e  nove)  inscrições,
relacionadas no Anexo I do Edital  PPG-BC nº.  039, de 25 de
outubro de 2018.
2.2.  Permanece indeferida  01  (uma) inscrição,  relacionada no
Anexo II do Edital PPG-BC nº. 039, de 25 de outubro de 2018.

3. Da prova escrita de conhecimentos em Biociências e da prova
escrita  de  leitura  e  compreensão  de  textos  de  divulgação
científica e/ou artigos científicos em língua inglesa
3.1. Permanecem inalteradas as condições, locais e horários de
realização da prova escrita de conhecimentos em Biociências e
da  prova  escrita  de  leitura  e  compreensão  de  textos  de
divulgação científica e/ou artigos científicos em língua inglesa,
informadas nos Editais  PPG-BC nº.  031,  de 10 de agosto  de
2018; e nº. 039, de 25 de outubro de 2018.

FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO

EDITAL COMISSÃO ELEITORAL LOCAL - ILATIT  N. 012/2018
DE 24 DE OUTUBRO DE 2018.

A  Comissão  Eleitoral  Local  do  Instituto  Latino-Americano  de
Tecnologia,  Infraestrutura  e  Território  (CEL-ILATIT),  instituída
pela Portaria UNILA n. 0228, de 04 de maio de 2017 e Portaria
UNILA nº. 262 de 24 de abril de 2018, torna público o presente
Edital, dispondo sobre o regulamento eleitoral complementar ao
Edital 004/2018 - CEL-ILATIT para a escolha de representantes
Docentes,  Discentes e Técnicos Administrativos em Educação
(TAE’s)  do  Conselho  do  Instituto  Latino-Americano  de
Tecnologia,  Infraestrutura  e  Território  (CONSUNI-ILATIT)  e/ou
das  Comissões  Acadêmicas  de   Ensino,  de  Pesquisa  e  de
Extensão do ILATIT, nos termos do Regimento Geral e Estatuto
desta Universidade, e do presente edital. 
1.  DAS  ATRIBUIÇÕES  DA  COMISSÃO  ELEITORAL  LOCAL-


	2.Dos (as) candidatos (as) com inscrição indeferida (entre parênteses a justificativa do indeferimento) :

