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1. DO RESULTADO PRELIMINAR
1.1. Divulga-se na forma do quadro abaixo o resultado preliminar do Edital
PPG-BC nº. 031/2019 da concessão complementar de apoio financeiro
para  apresentação  de  trabalhos,  palestras,  minicursos,  oficinas  ou
atividades similares por alunos regulares do PPG-BC em eventos, no Brasil
e no exterior, no ano de 2019:

Nome Número de matrícula Valor
solicitado

Inscrição Resultado
preliminar

Açucena Veleh Rivas 2018101000007553 R$ 1.048,50 Deferida Classificado(a)

Elizandra Ribeiro Bueno 
Moreira

2019201000000201 R$ 1.048,50 Deferida Classificado(a)

Laura Bruna Gomes de 
Araújo

2018101000006986 R$ 260,00 Deferida Classificado(a)

Suzan Prado Fernandes 
Bernal

2018101000006832 R$ 1.048,50 Deferida Classificado(a)

2 . DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
2.1. Os prazos para a interposição de recursos administrativos são aqueles
informados no cronograma deste edital, devendo ser realizada na forma
do Anexo III  do Edital PPG-BC nº. 031/2019, devidamente preenchido,
assinado  e  submetido  ao  correio  eletrônico
<secretaria.ppgbc@unila.edu.br>  em  arquivo  eletrônico,  formato
extensão Portable Document Format [pdf].
2.2.  Todos os  recursos administrativos serão analisados,  deliberados e
respondidos  pela  Coordenação  do  PPG-BC,  em  primeira  instância;  e,
quando necessário, por seu Colegiado, em segunda instância, nos prazos
definido no cronograma.
2.3.  Os  resultados  serão  publicados  após  as  análises  dos  recursos
administrativos devidamente submetidos.

JORGE LUIS MARIA RUIZ
26 de setembro de 2019

EDITAL Nº 36/2019/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 do Edital PPG-BC nº. 032/2019, que regulamenta a concessão
complementar de apoio financeiro para participação de alunos regulares
do PPG-BC em atividades de campo, coleta de dados, visitas técnicas e
missões de estudo, no Brasil e no exterior, no ano de 2019:

1. DO RESULTADO PRELIMINAR
1.1. Divulga-se na forma do quadro abaixo o resultado preliminar do Edital
PPG-BC nº. 032/2019 da concessão de apoio financeiro para participação
de alunos regulares do PPG-BC em atividades de campo, coleta de dados,
visitas técnicas e missões de estudo, no Brasil e no exterior, no ano de
2019:

Nome Número de matrícula Valor
solicitado

Inscrição Resultado
preliminar

Aline Cristiane 
Cechinel Assing 
Batista

2018101000006850 R$ 1.048,50 Deferida Classificado(a)

Camila Jonsson 
Oliveira

2019201000000785 R$ 1.048,50 Deferida Classificado(a)

Karoline Bach Pauli 2018101000007642 R$ 1.048,50 Deferida Classificado(a)

Taynara da Silva 2019201000000613 R$ 1.048,50 Deferida Classificado(a)

2. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
2.1. Os prazos para a interposição de recursos administrativos são aqueles
informados no cronograma deste edital, devendo ser realizada na forma
do Anexo III  do Edital PPG-BC nº. 032/2019, devidamente preenchido,
assinado  e  submetido  ao  correio  eletrônico
<secretaria.ppgbc@unila.edu.br>  em  arquivo  eletrônico,  formato
extensão Portable Document Format [pdf].
2.2.  Todos os  recursos administrativos serão analisados,  deliberados e
respondidos  pela  Coordenação  do  PPG-BC,  em  primeira  instância;  e,
quando necessário, por seu Colegiado, em segunda instância, nos prazos
definido no cronograma.
2.3.  Os  resultados  serão  publicados  após  as  análises  dos  recursos
administrativos devidamente submetidos.

JORGE LUIS MARIA RUIZ
26 de setembro de 2019
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