EDITAL 02/2015– DISCIPLINAS ISOLADAS
0 Colegiado de Curso aprovou e o Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
em Ciências Biomédicas em nível de Mestrado Acadêmico da Universidade Estadual de Ponta Grossa
torna pública a abertura de inscrições para vagas em disciplinas na condição de aluno especial.

1-DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 17 a 23 de março de 2015.

2-DAS DISCIPLINAS E VAGAS: são oferecidas para alunos regulares de outros programas de pos
graduação 2 vagas para a disciplina de Biologia das Células Procarióticas e Eucarióticas e 5 vagas
para qualquer pessoa interessada, na disciplina de Seminários.
3-DOS PROCEDIMENTOS GERAIS PARA A INSCRIÇÃO
a) A inscrição será feita em formulário próprio na Secretaria Acadêmica dos Programas Stricto S no bloco
da Reitoria no campus de Uvaranas em horário comercial, e poderá ser feita pessoalmente, por
procuração, ou por correspondência. A inscrição realizada por correspondência (VIA SEDEX) deverá ter o
carimbo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ou similar estrangeiro, com data limite de
postagem até 23 de março de 2015. Na inscrição por procuração, devem ser apresentados, também, o
instrumento de mandato, com poderes específicos para promover a inscrição, e o documento de
identidade do procurador
b) No ato da inscrição o interessado deve apresentar comprovante de conclusão de ensino superior (para
a disciplina de SEMINARIOS) e comprovante de matricula em Programa de Pos Graduação Stricto Sensu
(para a disciplina de Biologia das Células Procarióticas e Eucarióticas) alé dos documentos de identificação
(RG e CPF) em fotocopia. As fotocopias podem ser autenticadas ou apresentadas com os originais, no
ato da inscrição.
4-DOS CRITERIOS DE SELEÇÃO:
a) a seleção dos interessados nas vagas das disciplinas oferecidas nesse edital será realizada pela
ordem de inscrição, alem da conferencia apresentação dos documentos exigidos.
b) Inscrições com rasuras ou com informações dúbias, serão indeferidas.
5- DO RESULTADO: o resultado dos selecionados será publicado em edital na pagina do PPG até 27 de
março de 2015.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso.
Prof Dr Jose Rosa Gomes
Coordenador

