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especiais;  e  matrícula  em turma virtual  de  disciplina  que  oferto  no
Programa  de  Pós-Graduação  em  Biociências  (PPG-BC),  pelo  Ensino
Remoto (ER), na retomada do segundo semestre de 2020, na forma do
Edital PPG-BC nº. 008/2021, em razão de declarar de ter cursado na
graduação  disciplina  de  “Imunologia  Básica”  e  deter  conhecimentos
prévios de Imunologia, atendendo atender ao requisito da disciplina.
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EDITAL Nº. 009/2021/ PPGBC

O  COORDENADOR  DO  PROGRAMA  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  EM
BIOCIÊNCIAS  (PPG-BC)  (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;  conforme
competências regulamentadas pela Portaria PRPPG nº. 003, de 07 de
fevereiro de 2019; e Art. 44 da Instrução Normativa PRPPG nº. 001, de
07 de fevereiro de 2019, publicadas no Boletim de Serviço UNILA nº.
421, de 08 de fevereiro de 2019; no uso de suas atribuições, previstas
no Art. 15 do Regimento Interno do PPG-BC, aprovado pela Resolução
CONSUN nº.  012,  de 24 de maio de 2018,  publicada no Boletim de
Serviço  UNILA nº.  352,  de  25 de maio  de 2018;  de acordo com as
deliberações  de seu Colegiado,  pelo  presente edital  torna público  o
resultado final das rematrícula dos alunos regulares em turmas virtuais
do  curso  de  mestrado  do  PPG-BC,  pelo  Ensino  Remoto  (ER),  na
retomada do segundo semestre de 2020, denominado 2020.2:

1. Dos recursos administrativos
1.1. Não houve recursos administrativos submetidos nas condições e
prazos dispostos no Edital PPG-BC nº. 004/2021.

2. Das rematrículas
2.1. Ficam deferidas as rematrículas informadas no Edital PPG-BC nº.
007/2021.

3. Das vagas remanescentes
3.1. As vagas disponibilizadas pelo Edital PPG-BC nº. 004/2020; e não
ocupadas pelos alunos regulares, ficam disponíveis aos alunos especiais

aprovados em Processo Seletivo Especial  (PSE),  pelo Ensino Remoto
(ER), na retomada do segundo semestre de 2020, denominado 2020.2,
em caso de concordância dos docentes responsáveis pelas disciplinas.

JORGE LUIS MARIA RUIZ
05 de março de 2021.

INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ECONOMIA,
SOCIEDADE E POLÍTICA

        EDITAL Nº 04/2021/PPGPPD
       

       O coordenador do Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento
da  Universidade  Federal  da  Integração  Latino-Americana  (UNILA),
nomeado pela Portaria UNILA nº 31/2020, publicada no Diário Oficial da
União nº 22, de 31 de janeiro de 2020, no uso de suas atribuições, torna
público,  pelo presente Edital,  a segunda chamada complementar  para
ingresso  como  aluno  regular  do  Mestrado  em  Políticas  Públicas  e
Desenvolvimento, turma 2021.
Convocação para matrícula
1.  Conforme  a  classificação  dos  candidatos  publicada  no  Edital
33/2020/PPGPPD, convoca-se para a matrícula como aluno regular:

Candidato(a) Convocado(a) da Lista de Espera Motivo da Convocação

MARIELA ALEXANDRA PEÑA AYMARA Desistência  da  candidata  Tatiana  Marli  de
Azevedo.

2. Instruções para matrícula:
i)  Matrícula  e  início  das aulas:  A matrícula  dos(as)  aprovados(as)  e
convocados(as), em face da pandemia, será realizada de 03/03/2021
até 05/03/2021,  exclusivamente por e-mail.  O início das atividades
letivas está previsto para 22/03/2021. 

ii)  Para  efetivação  da  matrícula  no  Curso  de Mestrado em Política
Pública  e  Desenvolvimento,  os(as)  candidatos(as)  aprovados(as)  e
convocados(as) deverão enviar os documentos abaixo relacionados,
via  e-mail  para  secretaria.ppgppd@unila.edu.br com  cópia  para
mestrado.ppgppd@unila.edu.br , em formato PDF.

iii) Documentos necessários para a matrícula:
1.  Uma  (01)  cópia  do  Diploma  de  Graduação  (ou  certificado  de
conclusão de curso válido – emitido no prazo máximo de 12 meses). 
Observação: não serão aceitas ata de defesa de TCC e declaração de
provável  formando  como  comprovante  de  graduação,  deverá  ser
enviado o diploma ou certificado de conclusão de curso constando a
data em que foi realizada a colação de grau;
2. Uma (01) cópia do Histórico Escolar da Graduação;
3.  Uma  (01)  cópia  do  CPF  (para  brasileiros.  Posteriormente,  os
estrangeiros que forem receber bolsa de estudo, deverão apresentar o
CPF também);
4. Uma (01) cópia do RG, RNE, DNI ou Passaporte com visto válido;
5. Uma (01) cópia do Título de Eleitor (somente para brasileiros);
6.  Um  (1)  comprovante  atualizado  de  quitação  eleitoral
(www.tse.gov.br, somente para brasileiros);
7.  Uma  (01)  cópia  do  Certificado  de  Reservista  ou  Dispensa  de
Incorporação (somente para brasileiros do sexo masculino);
8.  Curriculum Vitae Atualizado (obrigatoriamente no formato Lattes:
http://lattes.cnpq.br para brasileiros);
9. Uma (01) foto 3X4 colorida e recente;

iv) O não envio da documentação nas datas estipuladas para matrícula
ou o envio de documentação incompleta, acarretarão em perda da
vaga.  Após o  reestabelecimento dos procedimentos presenciais  do
curso, a documentação enviada por e-mail  deverá ser apresentada
em formato original  e  ou  cópias  autenticadas para conferência  da
secretaria.
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