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Motvo do Recurso:

Local e data: Foz doIguaçu,                                                                   de
                                                                                                                    de 2019.

DECISÃO DO RECURSO (Para uso da CEL-ILAACH)

( ) Indeferido ( ) Deferido

Motvo:

Representanted a C EL - I L A A C H :                                                

                                                                                                         Local

e data: FozdoIguaçu,                                                                    de

                                                                                                         de

2019.

ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO – TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO

DADOS DO(A) REPRESENTANTE TITULAR

Nome Completo:

E-mail Insttucional:

SIAPE:

Assinatura:

DADOS DO(A) REPRESENTANTE SUPLENTE

Nome Completo:

E-mail Insttucional:

SIAPE:

Assinatura:

CANDIDATURA (Marcar apenas uma)

(            ) Representantes docentes no Conselho do Insttuto Latno-americano de Arte, Cultura e História 
(CONSUNI-ILAACH)

( ) Representantes docentes na Comissão de Ensino do Insttuto Latno-americano de Arte, Cultura  e 
História

( ) Representantes docentes na Comissão de Pesquisa do Insttuto Latno-americano de Arte, 
Cultura e História

( ) Representantes docentes na Comissão de Extensão do Insttuto Latno-americano de Arte, 
Cultura e História

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE CANDIDATURA DA CHAPA OU MINICURRÍCULO DOS(AS)

CANDIDATOS(AS)   (Máximo 400 caracteres)

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS
DA VIDA E DA NATUREZA

EDITAL Nº 19/2019/PPG-BC

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 Boletm de Serviço nº. 248, de 10 de fevereiro de 2017, no
uso de suas atribuições, pelo presente edital torna público as orientações
para  a  rematrícula  dos  alunos  regulares  do  curso  de  mestrado  em
Biociências, em disciplinas do segundo semestre letvo do ano de 2019:

1. Das disciplinas
1.1.  No segundo  semestre  letvo do ano de 2019 serão ofertadas  09
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(nove) turmas, em um dos campi da UNILA, sediados no Município de Foz
do Iguaçu, Estado do Paraná, relatvas às disciplinas relacionadas no Anexo
I.
1.2. Os mestrandos do PPG-BC fcam informados sobre a possibilidade de:
1.2.1. as aulas de duas ou mais turmas ocorrerem no mesmo horário, em
razão da disponibilidade de horários dos docentes;
1.2.2. haver divergência entre os horários das aulas informados no Sistema
Integrado  de  Gestão  de  Atvidades  Acadêmicas  (SIGAA),  disponível  no
endereço  eletrônico  <htps://sig.unila.edu.br/sigaa/logar.do?
dispatch=logOf>;  e  na  página  eletrônica
<htps://portal.unila.edu.br/mestrado/biociencias/calendario>;
1.2.3. ocorrer alteração dos docentes, locais e horários de realização das
aulas  por  motvos  de  ordem  técnica,  conveniência  ou  força  maior;  na
hipótese  de  sobrevirem  fatos  imprevisíveis,  ou  previsíveis  porém  de
consequências  incalculáveis,  retardadores  ou  impeditvos,  conforme
calendário  informado  na  página  eletrônica
<htps://portal.unila.edu.br/mestrado/biociencias/calendario>.
2. Das rematrículas
2.1. A solicitação de rematrícula é gratuita e deve ser realizada por meio do
Sistema Integrado de Gestão de Atvidades Acadêmicas (SIGAA), disponível
no  endereço  eletrônico  <htps://sig.unila.edu.br/sigaa/logar.do?
dispatch=logOf>, por meio de login e senha, pessoal e intransferível.
2.2. Para efetuar as rematrículas no PPG-BC, os alunos regulares e seus
orientadores  deverão realizar  no SIGAA os procedimentos  indicados  no
Anexo II.
2.3. Os alunos poderão ser rematriculados em uma ou mais disciplinas do
PPG-BC, em caso de concordância do(s) orientadores e do(s) docente(s)
responsável(is)  pela  disciplina,  respeitado  o  número  máximo  de  vagas
disponíveis.
2.4. Os alunos regulares deverão se rematricular, no mesmo semestre, em
apenas  uma  turma  das  disciplinas  de  “Seminários  de  Pesquisa  I”,
“Seminários de Pesquisa II” e “Seminários de Pesquisa III”.

3. Dos recursos administratvos
3.1. Os prazos para a interposição de recursos administratvos são aqueles
informados pelo cronograma deste edital, devendo ser realizada na forma
do  Anexo  III,  disponível  na  página  eletrônica
<htps://portal.unila.edu.br/mestrado/biociencias>,  devidamente
preenchido,  assinado  e  submetdo  ao  correio  eletrônico
<secretaria.ppgbc@unila.edu.br> em arquivo eletrônico, formato extensão
Portable Document Format [pdf].
4. Do cronograma
4.1.  As  rematrículas  dos  alunos  regulares  devem  ser  realizadas  nos
seguintes prazos:

Solicitação de rematrícula em disciplinas pelos alunos regulares no SIGAA Até 04/08/2019

Confrmação das rematrículas pelos orientadores no SIGAA Até 04/08/2019

Divulgação da decisão quanto ao indeferimento da(s) rematrícula(s) Até 05/08/2019

Submissão de recurso administratvo ao indeferimento da(s) rematrícula(s) Até 07/08/2019

Divulgação da decisão quanto aos recursos administratvos submetdos Até 09/08/2019

Início do segundo semestre letvo de 2019 05/08/2019

Realização do ajuste das rematrículas Até 09/08/2019

Término do segundo semestre letvo de 2019 14/12/2019

5. Das disposições fnais
5.1.  A  rematrícula  do aluno  implicará na  aceitação  das  normas  para  o
vínculo estudantl, contdas neste edital, no Regimento Interno do PPG-BC e

nos  demais  regulamentos  da  UNILA,  dos  quais  não  poderá  alegar
desconhecimento.
5.2.  É responsabilidade  do  aluno  acompanhar  os  informes,  prazos  e
documentos  referentes  a  este  edital,  publicados  na  página  eletrônica
<htps://portal.unila.edu.br/mestrado/biociencias/>,  sob  pena  de  não
poder realizar a rematrícula ou tê-la indeferida ou cancelada.
5.3. Não serão deferidas as rematrículas solicitadas fora das condições ou
dos prazos previstos neste edital.
5.4.  Os  documentos  e  informações  que  forem apresentados  fora  dos
padrões estabelecidos por este edital poderão ser desconsiderados pela
Coordenação do PPG-BC.
5.5.  O  PPG-BC  não  se  responsabiliza  por  problemas  técnicos  que
impossibilitem a rematrícula.
5.6.  Em  caso  de  perda  de  prazo  ou  indeferimento  à  solicitação  de
rematrícula,  as  vagas  remanescentes  das  disciplinas  poderão  ser
oferecidas a alunos especiais do PPG-BC, convocados para se matricular
na forma e nos prazos defnidos em editais, classifcados em processo
seletvo próprio.
5.7.  Os  casos  omissos  do  presente  edital  serão  resolvidos  pela
Coordenação do PPG-BC, cabendo recurso administratvo à Coordenação,
em primeira instância; e ao Colegiado do PPG-BC, em segunda instância.

ANEXO I DO EDITAL PPG-BC Nº. 019/2019
DISCIPLINAS OFERTADAS NO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DO ANO DE 2019

Vaga
s

Disciplina Docente(s)
Responsáve
l(is)

Horários Ofertará
eventuai
s  vagas
remanes
centes  a
alunos
especiais
?

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

10 
(dez)
vaga
s

Disciplina
eletva
“Bioprospecçã
o microbiana 
aplicada à 
saúde”

Dr. Michel 
Rodrigo 
Zambrano 
Passarini; e 
Dra. 
Rafaella 
Costa 
Bonugli 
Santos

Aulas  condensadas,  distribuídas  em  06
(seis) encontros:
-das  08h00  às  12h00  e  das  14h00  as
18h00, nos dias 29, 30 e 31 de julho de
2019;
-das  08h00  às  12h00  e  das  14h00  as
18h00,  nos  dias  01  e  02  de agosto  de
2019;
-das 08h00 às 13h00, no dia 03 de agosto
de 2019.

Sim Não

20 
(vint
e) 
vaga
s

Disciplina
obrigatória
“Biosseguranç
a e Bioétca”

Dr.  Cristan
Antonio
Rojas

Aulas  condensadas,  distribuídas  em  07
(sete) encontros:
-das 08h00 às 12h00, nos dias 05, 06, 07,
08 e 09 de agosto de 2019;
-das 08h00 às 13h00, nos dias 12 e 13 de
agosto de 2019.

Sim Sim

15 
(quin
ze) 
vaga
s

Disciplina
eletva
“Canabinologi
a Médica”

Dr.
Francisney
Pinto  do
Nasciment
o

Aulas  semanais,  distribuídas  em  15
(quinze) encontros:
-às segundas-feira à noite, das 18h30 às
21h30, nos dias 12, 19 e 26 de agosto de
2019;
-às segundas-feira à noite, das 18h30 às
21h30,  nos dias 02,  09,  16,  23 e 30 de
setembro de 2019;
-às segundas-feira à noite, das 18h30 às
21h30, nos dias 07, 14 e 28 de outubro
de 2019;
-às segundas-feira à noite, das 18h30 às
21h30, nos dias 11, 18 e 25 de novembro
de 2019; e
-às segundas-feira à noite, das 18h30 às
21h30, no dia 02 de dezembro de 2019.

Sim Sim

45 
(qua
rent
a e 
cinc
o) 
vaga
s

Disciplina
obrigatória
“Seminários
de pesquisa I”

Dr.
Kelvinson
Fernandes
Viana

Aulas  semanais,  distribuídas  em  15
(quinze) encontros:
-às  terças-feira  à  tarde,  das  14h00  às
15h00, nos dias 06, 13, 20 e 27 de agosto
de 2019;
-às  terças-feira  à  tarde,  das  14h00  às
15h00,  nos  dias  03,  10,  17  e  24  de
setembro de 2019;
-às  terças-feira  à  tarde,  das  14h00  às
15h00,  nos  dias  01,  08,  15  e  29  de
outubro de 2019;
e
-às  terças-feira  à  tarde,  das  14h00  às

Sim Sim
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15h00, nos dias 12, 19 e 26 de novembro
de 2019.

Disciplina
obrigatória
“Seminários
de pesquisa II”

Dr.
Francisney
Pinto  do
Nascimento

Aulas  semanais,  distribuídas  em  15
(quinze) encontros:
-às  terças-feira  à  tarde,  das  14h00  às
15h00, nos dias 06, 13, 20 e 27 de agosto
de 2019;
-às  terças-feira  à  tarde,  das  14h00  às
15h00,  nos  dias  03,  10,  17  e  24  de
setembro de 2019;
-às  terças-feira  à  tarde,  das  14h00  às
15h00,  nos  dias  01,  08,  15  e  29  de
outubro de 2019;
e
-às  terças-feira  à  tarde,  das  14h00  às
15h00, nos dias 12, 19 e 26 de novembro
de 2019.

Sim Sim

Disciplina
obrigatória
“Seminários
de  pesquisa
III”

A defnir Aulas  semanais,  distribuídas  em  15
(quinze) encontros:
-às  terças-feira  à  tarde,  das  14h00  às
15h00, nos dias 06, 13, 20 e 27 de agosto
de 2019;
-às  terças-feira  à  tarde,  das  14h00  às
15h00,  nos  dias  03,  10,  17  e  24  de
setembro de 2019;
-às  terças-feira  à  tarde,  das  14h00  às
15h00,  nos  dias  01,  08,  15  e  29  de
outubro de 2019;
e
-às  terças-feira  à  tarde,  das  14h00  às
15h00, nos dias 12, 19 e 26 de novembro
de 2019.

Sim Sim

25 
(vint
e e 
cinco
) 
vaga
s

Disciplina
obrigatória
“Estatstca
aplicada  a
Biociências”

Dr.  Thiago
Luis  de
Andrade
Barbosa

Aulas  semanais,  distribuídas  em  15
(quinze) encontros:
-às  terças-feira  à  tarde,  das  15h00  às
18h00, nos dias 06, 13, 20 e 27 de agosto
de 2019;
-às  terças-feira  à  tarde,  das  15h00  às
18h00,  nos  dias  03,  10,  17  e  24  de
setembro de 2019;
-às  terças-feira  à  tarde,  das  15h00  às
18h00,  nos  dias  01,  08,  15  e  29  de
outubro de 2019;
e
-às  terças-feira  à  tarde,  das  15h00  às
18h00, nos dias 12, 19 e 26 de novembro
de 2019.

Sim Não

30 
(trint
a) 
vaga
s

Disciplina
eletva
“Toxicologia
geral  e
experimental”

Dr. Cezar 
Rangel 
Pestana e 
Dr. Flávio 
Luiz Tavares

Aulas  semanais,  distribuídas  em  15
(quinze) encontros:
-às  quintas-feira  à  tarde,  das  14h00  às
17h00, nos dias 08, 15, 22 e 29 de agosto
de 2019;
-às  quintas-feira  à  tarde,  das  14h00  às
17h00,  nos  dias  05,  12,  19  e  26  de
setembro de 2019;
-às  quintas-feira  à  tarde,  das  14h00  às
17h00,  nos dias  03,  10,  17,  24  e  31  de
outubro de 2019;
e
-às  quintas-feira  à  tarde,  das  14h00  às
17h00, nos dias 14 e 21 de novembro de
2019.

Sim Sim

45 
(quar
enta 
e 
cinco
) 
vaga
s

Disciplina
eletva
“Biologia
molecular  e
regulação
gênica  no
câncer”

Dr. Rodrigo 
Pinheiro 
Araldi

Aulas  condensadas,  distribuídas  em  05
(cinco) encontros:
-das  08h00  às  12h00  e  das  13h00  as
18h00, nos dias 04 a 08 de novembro de
2019.

Sim Sim

ANEXO II DO EDITAL PPG-BC Nº. 019/2019
PROCEDIMENTOS PARA A REMATRÍCULA DOS ALUNOS REGULARES NO SIGAA

Figura 1. SOLICITAÇÃO DE REMATRÍCULA PELO ALUNO REGULAR NO SIGAA
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Figura 2. REMATRÍCULA EM DISCIPLINAS PELO ALUNO REGULAR NO SIGAA

Figura 3. DISCIPLINAS COM TURMAS ABERTAS NO SEMESTRE

Figura 4. SELECIONE AS DISCIPLINAS DE INTERESSE

Figura 5. CONFIRMAÇÃO DAS REMATRÍCULAS PELO ALUNO

Figura 6. CONFIRMAÇÃO DAS REMATRÍCULAS PELO DOCENTE ORIENTADOR

ANEXO III DO EDITAL PPG-BC Nº. 019/2019
APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO AO INDEFERIMENTO DE REMATRÍCULA DE ALUNOS

REGULARES NO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DO ANO DE 2019
[enviar formulário assinado para o correio eletrônico mestrado.biociencias@unila.edu.br em arquivo

eletrônico, formato extensão Portable Document Format (pdf)]

Identfcação da decisão questonada:
Fundamento legal ou editalício do questonamento:
Apresentação, argumentação e justfcatva do questonamento:

Identfcação do local e data: __________________, ___ de ________________ de _______.

Assinatura do aluno: __________________________________________
Nome completo do aluno: 
Número de matrícula: 

           

FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE TECNOLOGIA,
INFRAESTRUTURA E TERRITÓRIO

EDITAL Nº 1/2019/PPGIES

O  COORDENADOR  DO  PROGRAMA  DE  PÓS-GRADUAÇÃO
INTERDISCIPLINAR  EM  ENERGIA  &  SUSTENTABILIDADE  (PPGIES),  DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA),
nomeado pela Portaria nº 302/2019/GR/UNILA, publicada no Boletm de
Serviço  nº  449,  de  31  de  maio  de  2019,  torna  público  a  segunda
retfcação do Edital 01/2019 – PPGIES – abertura do processo seletvo de
alunos regulares para o curso de Mestrado Interdisciplinar em Energia &
Sustentabilidade no segundo semestre letvo do ano de 2019.

Onde se lê:
1. CRONOGRAMA DE SELEÇÃO

Leia-se:

Onde se lê:
4. DA INSCRIÇÃO
4.1 As inscrições para o processo seletvo de ingresso no Programa de Pós-

01/07/2019 a 31/07/2019 Período de Inscrições

01/07/2019 a 04/08/2019 Período de Inscrições
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