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INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA
VIDA E DA NATUREZA 

EDITAL Nº 2/2020/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,  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 primeiro semestre
letivo do ano de 2020:

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 primeiro semestre
letivo do ano de 2020, 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. 001/2020.

JORGE LUIS MARIA RUIZ
29 de fevereiro de 2020

EDITAL Nº 3/2020/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,  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
regulamenta o processo seletivo para ingresso de alunos especiais, em
disciplinas  do  curso  de  mestrado  em  Biociências,  exclusivamente  no
primeiro semestre letivo do ano de 2020:

1. Dos alunos especiais
1.1. Conforme Art. 33 do Regimento Interno do PPG-BC, aprovado pela
Resolução CONSUN nº. 12, de 24 de maio de 2018, publicada no Boletim
de Serviço UNILA nº. 352, de 25 de maio de 2018, entende-se por aluno
especial o estudante matriculado em uma ou mais disciplinas do PPG-BC,
portador  de  diploma  de  nível  superior,  não  matriculado  como  aluno
regular do PPG-BC.
1.2. A condição de estudante especial poderá ser concedida a portadores
de diplomas de graduação em Biomedicina, Bioquímica, Biotecnologia,
Ciências  Biológicas,  Enfermagem,  Farmácia,  Fisioterapia,  Medicina,
Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Saúde Coletiva e

Terapia Ocupacional e áreas afins, a critério dos docentes responsáveis
pelas disciplinas ofertadas, do Colegiado ou da Coordenação do PPG-BC.
1.3.  Os  alunos  regulares  têm  preferência  de  matrícula  nas  disciplinas
sobre os alunos especiais classificados.
1.4. O aluno especial poderá cursar apenas uma vez cada componente
curricular, não excedendo seu vínculo por mais de 02 (dois) semestres,
consecutivos ou não.
1.5.  A  condição de  estudante  especial  junto  ao  PPG-BC cessa  com a
conclusão das disciplinas em que estiver matriculado.
1.6.  O  aluno  especial  poderá  solicitar  o  aproveitamento  dos  créditos
cursados, caso seja aprovado em processo seletivo apropriado e tornar-
se-á aluno regular do PPG-BC.

2. Das disciplinas
2.1.  A  oferta  de disciplinas do PPG-BC e vagas a alunos especiais,  no
primeiro semestre letivo do ano de 2020, em um dos campi da UNILA,
sediados no Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, pode ser
consultada no Anexo I do presente regulamento.
2.2. Ao candidato inscrito, classificado e aprovado é permitida a matrícula
em  disciplinas,  desde  que  aceitos  pelos  docentes  responsáveis  pela
disciplina,  respeitando o número máximo de vagas não ocupadas por
alunos regulares, informadas no Anexo I do presente regulamento.
2.3.  Os  candidatos  a  alunos  especiais  ficam  informados  sobre  a
possibilidade de:
2.3.1. as aulas de duas ou mais turmas ocorrerem no mesmo horário, em
razão da disponibilidade de horários dos docentes;
2.3.2. ocorrer alteração dos docentes, locais e horários de realização das
aulas  por motivos de ordem técnica,  conveniência ou força maior;  na
hipótese  de  sobrevirem  fatos  imprevisíveis,  ou  previsíveis  porém  de
consequências  incalculáveis,  retardadores  ou  impeditivos,  conforme
calendário  informado  na  página  eletrônica
<https://portal.unila.edu.br/mestrado/biociencias/calendario-
ensalamento>.

3. Do cronograma
3.1. O presente processo seletivo será realizado conforme o cronograma a
seguir:

Inscrições Até o segundo dia de aula da
disciplina

Matrículas Até o segundo dia de aula da
disciplina

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

Até o segundo dia de aula da
disciplina

Divulgação da decisão quanto aos recursos administrativos submetidos Até o terceiro dia de aula da
disciplina

Período letivo especial de verão 2020 De 02/01/2020 a 07/03/2020

Primeiro semestre letivo de 2020 De 09/03/2020 a 04/07/2020

4. Da Coordenação do PPG-BC
4.1. A Coordenação do PPG-BC é responsável:
4.1.1. pela organização de todo o processo seletivo;
4.1.2.  pelo  julgamento  de  eventuais  recursos  administrativos
submetidos; e
4.1.3. pelo assessoramento aos docentes do PPG-BC que avaliarão os
candidatos.

5. Das inscrições
5.1. Para realizar a inscrição e matrícula no presente processo seletivo,
o  candidato  deve entrar  em contato  com os  docentes  responsáveis
pelas  disciplinas  de  seu  interesse  e  obter  as  suas  declarações  de
concordância de matrícula, na forma assinada do Anexo II.
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