EDITAL 03/2017 Assunto: Vagas para alunos em disciplina do programa em regime especial.
O Colegiado de Curso torna pública a abertura de inscrições para vagas em disciplina na
condição de aluno especial nas seguintes disciplinas de acordo com a tabela abaixo:
disciplina

carga horária/créditos

requisitos

vagas

Fisiologia Geral

90/6

alunos regulares de
outros PPGs

7

Tópicos em química
medicinal

30/2

alunos do último ano de
graduação, graduados,
alunos regulares de
outros PPGs

5

Bioquímica

45/3

alunos do último ano de
graduação, graduados,
alunos de outros PPGs

5

Técnicas para o estudo
de células

30/2

alunos regulares de
outros PPGs

1

1-DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 11 a 14 de julho de 2017.
2-DOS PROCEDIMENTOS GERAIS PARA A INSCRIÇÃO
a)

A inscrição será feita, pessoalmente, em formulário próprio na Secretaria do Programa Stricto
Sensu em Ciências Biomédicas no bloco M sala 98 das 8:00h as 12:00h, com a indicação da
(s) disciplinas de interesse e a hora de efetivação da inscrição.

b)

No ato da inscrição, o interessado deve apresentar comprovante de matrícula no último ano
do curso de graduação, e para os formados a cópia do diploma. Alunos de PPGs da UEPG
precisam apresentar apenas comprovante de matrícula com data atualizada. Alunos de PPGs
de outras instituições devem apresentar comprovante de matrícula com data atualizada.

c)

Deve apresentar também fotocópia de documento de RG e CPF.

d)

No verso do formulário deve ser declarado de forma clara a justificativa do interesse em
cursar a(s) disciplina(s).

3-DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
a) A seleção dos interessados nas vagas oferecidas nesse edital será realizada pela análise da
justificativa para cursar a disciplina, apresentada de acordo com a letra D do ítem 2.
b) Havendo mais candidatos do que vagas, ainda será utilizado para critério de seleção a data e
horário da solicitação.

c) Inscrições com rasuras ou com informações dúbias, serão indeferidas.
4-DO RESULTADO: o resultado dos selecionados será publicado em edital nas páginas do PPG
até 25 de julho, tendo 48 h para recorrer dessa decisão os que se sentirem no direito de fazê-la. Até
27 de julho a lista final será publicada. Os candidatos selecionados terão a matrícula efetuada
automaticamente pelo programa em cada disciplina e deverão se informar, na secretaria do
programa, o calendário do início de cada disciplina.
5-DA DESISTENCIA APÓS MATRÍCULA: a desistência da matrícula deve ser feita antes de
decorridos 1/3 da carga horária da disciplina, em formulário próprio e na secretaria do programa.

Colegiado do PPG BIOMEDICAS, 7.07.2017.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso.
Prof Dr Jose Rosa Gomes
Coordenador

