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lê:

[…]

Solicitação  de  rematrícula  em  disciplinas  pelos  alunos  regulares  no
SIGAA

Até 04/08/2019

Confirmação 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  administrativo  ao  indeferimento  da(s)
rematrícula(s)

Até 07/08/2019

Divulgação da decisão quanto aos recursos administrativos submetidos Até 09/08/2019

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

Realização do ajuste das rematrículas Até 09/08/2019

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

[…]

2.2. Leia-se:
[…]

Solicitação  de  rematrícula  em  disciplinas  pelos  alunos  regulares  no
SIGAA

Até 05/08/2019

Confirmação das rematrículas pelos orientadores no SIGAA Até 05/08/2019

Divulgação da decisão quanto ao indeferimento da(s) rematrícula(s) Até 06/08/2019

Submissão  de  recurso  administrativo  ao  indeferimento  da(s)
rematrícula(s)

Até 08/08/2019

Divulgação da decisão quanto aos recursos administrativos submetidos Até 09/08/2019

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

Realização do ajuste das rematrículas Até 09/08/2019

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

[…]

JORGE LUIS MARIA RUIZ
6 de agosto de 2019

RETIFICAÇÃO

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, torna público o presente edital, que divulga
o resultado preliminar das rematrículas de alunos regulares, em disciplinas
do curso de mestrado em Biociências, no segundo semestre letivo do ano
de 2019:

1. Das rematrículas
1.1. Ficam deferidas todas as rematrículas solicitadas pelos alunos regulares
ativos do PPG-BC e confirmadas por seus orientadores, em disciplinas do

curso de mestrado em Biociências, no segundo semestre letivo do ano de
2019,  devidamente  registradas  no  Sistema  Integrado  de  Gestão  de
Atividades Acadêmicas (SIGAA).
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. 019/2019.

JORGE LUIS MARIA RUIZ
6 de agosto de 2019

EDITAL Nº 21/2019/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,  de  acordo  com  as  deliberações  de  seu
Colegiado,  torna  público  o  presente  edital,  que  divulga  o  resultado
preliminar  das  candidaturas  deferidas  e  indeferidas  aos  processos
eleitorais para as representações docentes do Colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Biociências (PPG-BC) para o período 2019-2021, nos
termos do seu Regimento Interno, aprovado pela Resolução CONSUN nº.
12, de 24 de maio de 2018; e do Edital PPG-BC nº. 018, de 17 de julho de
2019, publicados nos Boletins de Serviço UNILA nº. 352 e nº. 462.

1. Do resultado preliminar das inscrições de candidaturas
1.1. Não houve indeferimento de candidaturas inscritas.
1.2.  Ficam  deferidas  as  candidaturas  às  representações  docentes  do
Colegiado do PPG-BC a seguir:

Candidaturas inscritas Situação

Dr. Cezar Rangel Pestana Permanente Deferida

Dr. Flávio Luiz Tavares Colaborador Deferida

Dr. Francisney Pinto do Nascimento Permanente Deferida

Dr. Michel Rodrigo Zambrano Passarini Permanente Deferida

Dra. Rafaella Costa Bonugli Santos Permanente Deferida

Dr. Seidel Guerra López Colaborador Deferida

2. Dos recursos administrativos
2.1. As condições e prazos para submissão de recurso administrativo ao
deferimento das candidaturas inscritas são aqueles dispostos no Edital
PPG-BC nº. 018/2019.
3. Da campanha eleitoral
3.1. A campanha eleitoral inicia em 07/08/2019 e encerra às 23h59 de
08/08/2019, véspera do dia da votação.

JORGE LUIS MARIA RUIZ
6 de agosto de 2019

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE TECNOLOGIA,


