
UNILA Boletim de Serviço nº 17, de 11 de março de 2020, p. 14

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DA
VIDA E DA NATUREZA 

EDITAL Nº 4/2020/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  final  das  rematrículas  de  alunos
regulares,  em disciplinas  do  curso  de  mestrado  em Biociências,  no
primeiro semestre letivo do ano de 2020:

1. Dos recursos administrativos
1.1. Não houve recursos administrativos submetidos nas condições e
prazos dispostos no Edital PPG-BC nº. 001/2020.

2. Das rematrículas
2.1. Ficam deferidas as rematrículas informadas no Edital PPG-BC nº.
002/2020.

3. Das vagas remanescentes
3.1. As vagas não ocupadas pelos alunos regulares ficam disponíveis
aos alunos especiais  aprovados em Processo Seletivo específico, em
caso de concordância dos docentes responsáveis pelas disciplinas.

JORGE LUIS MARIA RUIZ
5 de março de 2020

EDITAL Nº 5/2020/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 a primeira retificação do regulamento do 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. Das disciplinas
1.1.  Fica  retificado  o  Anexo  I  do  Edital  PPG-BC  nº.  003,  de  29  de
fevereiro de 2020, de modo onde se lê:

ANEXO I DO EDITAL PPG-BC Nº. 003/2020
DISCIPLINAS OFERTADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO DO ANO DE

2020
Vagas Disciplina Docente(s) 

responsáve
l(is)

Local e horários Ofertará 
eventuai
s vagas 
remanes
centes a 

Poderá 
receber 
eventuais 
interessad
os em 

alunos 
especiais
?

assistir as 
aulas 
como 
ouvintes?

De 17 
(dezesse
te) até 
30 
(trinta) 
vagas 
remanes
centes, 
em caso 
de não 
ocupaçã
o pelos 
alunos 
regulare
s

Disciplina
obrigatóri
a
“Seminári
os  de
Pesquisa”

Dra. Carla 
Vermeulen 
Carvalho 
Grade
Dr. Gleisson
Alisson 
Pereira de 
Brito
Dr. Pablo 
Henrique 
Nunes

Aulas semanais, distribuídas em 10 (dez) 
encontros:
-às segundas-feira de manhã, das 09h00 
às 12h00, nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de 
março de 2020;
-às segundas-feira de manhã, das 09h00 
às 12h00, nos dias 06, 13 e 27 de abril de
2020; e
-às segundas-feira de manhã, das 09h00 
às 12h00, no dia 04 e 11 de maio de 
2020.

Sim Sim

De 08 
(oito) 
até 10 
(dez) 
vagas 
remanes
centes, 
em caso 
de não 
ocupaçã
o pelos 
alunos 
regulare
s

Disciplina
eletiva
“Técnicas
cromatogr
áficas  de
análise”

Dra. Aline 
Theodoro 
Toci

Aulas semanais, distribuídas em 08 (oito)
encontros:
-às segundas-feira à tarde, das 13h00 às 
17h00, nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de 
março de 2020;
-às segundas-feira à tarde, das 13h00 às 
17h00, nos dias 06 e 13 de abril de 2020;
e
-às segundas-feira à tarde, das 13h00 às 
15h00, no dia 27 de abril de 2020.

Sim Sim

Até 10 
(dez) 
vagas 
remanes
centes, 
em caso 
de não 
ocupaçã
o pelos 
alunos 
regulare
s

Disciplina
eletiva
“Tópicos
de
medicina
regenerati
va: terapia
gênica  e
terapia
celular”

Dr.  Jorge
Luis  Maria
Ruiz

Aulas semanais, distribuídas em 09 
(nove) encontros:
-às quintas-feira de manhã, das 08h00 às
13h00, nos dias 12, 19 e 26 de março de 
2020;
-às quintas-feira de manhã, das 08h00 às
13h00, nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de 
abril de 2020; e
-às quintas-feira de manhã, das 08h00 às
13h00, no dia 07 de maio de 2020.

Sim Sim

De 23 
(vinte e 
três) até 
30 
(trinta) 
vagas 
remanes
centes, 
em caso 
de não 
ocupaçã
o pelos 
alunos 
regulare
s

Disciplina
eletiva
“Prospecç
ão
química
de
metabólit
os
secundári
os”

Dra. Jociani
Ascari

Aulas semanais, distribuídas em 09 
(nove) encontros:
-às sextas-feira à tarde, das 13h00 às 
18h00, nos dias 03, 17 e 24 de abril de 
2020;
-às sextas-feira à tarde, das 13h00 às 
18h00, nos dias 15, 22 e 29 de maio de 
2020; e
-às sextas-feira à tarde, das 13h00 às 
18h00, nos dias 05, 19 e 26 de junho de 
2020.

Sim Sim

De 15 
(trinta) 
até 30 
(trinta) 
vagas 
remanes
centes, 
em caso 
de não 
ocupaçã
o pelos 
alunos 
regulare
s

Disciplina
obrigatóri
a
“Metodol
ogia
científica
e  redação
de  artigos
científicos
”

Dr. Rodrigo 
Pinheiro 
Araldi

Aulas condensadas, distribuídas em 05 
(cinco) encontros:
-das 08h00 às 12h00; e das 13h00 às 
18h00, nos dias 29 e 30 de junho de 
2020, segunda-feira e terça-feira, de 
manhã e à tarde; e
-das 08h00 às 12h00; e das 13h00 às 
18h00, nos dias 01, 02 e 03 de julho de 
2020, quarta-feira, quinta-feira e sexta-
feira, de manhã e à tarde.

Sim Sim

Locais:

- campus Jardim Universitário, situado à Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, nº. 1.000, bairro Polo 

Universitário, Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP nº. 85.870-901;

- campus PTI, situado à Avenida Tancredo Neves, nº. 6.731, bairro Itaipu Binacional, Município de Foz do

Iguaçu, Estado do Paraná, CEP nº. 85.867.970.

Observação:

Os docentes,  locais  e  horários de realização das  aulas podem ser  alterados  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>.

Leia-se:

https://portal.unila.edu.br/mestrado/biociencias/calendario-ensalamento
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