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NOTA INFORMATIVA: 003/2013 – Assuntos Gerais

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Biomédicas em nível
de Mestrado Acadêmico da Universidade Estadual de Ponta Grossa informa a quem interessar possa
que:

1- As vagas que não foram preenchidas no processo seletivo de 2013 permanecerão abertas até o
próximo processo seletivo. Não existe a modalidade de “chamadas adicionais” em curso de
pós graduação.
2- O colegiado do curso estudará a possibilidade de executar um novo processo seletivo para o
meio do ano de 2014, mas isso dependerá da aprovação do colegiado de curso em acordo
conjunto com todos os docentes do curso. Caso isso não seja aprovado o processo ocorrera
normalmente como o que aconteceu nesse ano. Sugere-se que os interessados acompanhem os
editais e notas informativas pela pagina oficial do curso.
3- Em relação a matricula em disciplinas como alunos especiais, o colegiado informa que até
28 de fevereiro de 2014 deverá ser publicado as normas e as possíveis vagas para cursar
disciplinas na modalidade aluno especial e sugere o acompanhamento pela pagina oficial do
curso. É importante esclarecer que as vagas que não foram ocupadas no processo seletivo, não
se transformam em vagas para disciplinas na modalidade especial. A modalidade aluno
especial será definida pelo colegiado de curso e as normas serão publicadas como já
mencionado.
4- Entendendo muitos candidatos são na maioria das vezes profissionais que não possuem muito
tempo disponível para se preparar para as provas deixamos como orientação e sugestão aos
candidatos interessados em prestar o próximo processo seletivo que se preparem para as
provas através de outras opções previstas no calendário universitário da graduação como
estagio de atualização didática, (vários professores abrem essas vagas oficialmente) ou
mesmo como aluno especial acompanhando as disciplinas de biologia celular e fisiologia na

graduação, (ver se isto está previsto no calendário universitario) ou ainda mantendo contato
direto com os docentes que ministram biologia celular e fisiologia.
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