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EDITAL nº 03/2021 UEPG/UNICENTRO 
 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS À MATRÍCULA EM DISCIPLINAS OFERTADAS 

NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021, NA CONDIÇÃO DE ALUNO ESPECIAL 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Biologia Evolutiva (PPG-

BioEvol) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), no uso de suas atribuições, torna 

público o processo de inscrição de candidatos à matricula na Disciplina Fontes de Variabilidade, 

nível Mestrado, na condição de aluno especial, conforme dispõe o presente edital: 

 

1. Público-alvo: Podem se inscrever alunos regularmente matriculados em outros cursos de 

Pós-graduação Strictu Sensu. 

2. Período de inscrições: de 16 a 19 de agosto de 2021, exclusivamente via e-mail 

endereçado ao ppgbioevol@uepg.br 

3. Documentos necessários à inscrição: Os candidatos devem enviar a solicitação com o 

assunto “Inscrição Alunos Especiais PPG-BioEvol 2021/02” pelo e-mail citado no item 

2, entre 16 e 19 de agosto de 2021 até as 23:59 do último dia e o e-mail deve conter nos 

anexos, cópia digitalizada em PDF dos seguintes documentos: 

3.1 Requerimento de inscrição em disciplina na condição de aluno especial (Anexo 1) com 

todos os campos devidamente preenchidos e com a assinatura digitalizada. 

3.2 Comprovação de matrícula em Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu. 

3.3 Carta de intenção justificando o interesse na disciplina. 

4. Das inscrições: A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação 

das normas e condições estabelecidas neste edital, das quais não poderá alegar 

desconhecimento. Dentre as normas gerais, destacamos os itens a seguir. 

4.1 O candidato poderá se inscrever como aluno especial da disciplina Fontes de 

Variabilidade. 

4.2 A aceitação da inscrição como aluno especial está condicionada à disponibilidade de 

vagas. 

4.3 A admissão do aluno especial terá validade para o segundo semestre de 2021 (2/2021). 

5. Do processo de seleção: O processo de seleção dos candidatos à matrícula em disciplinas 

na condição de aluno especial será realizada pela conferência e apresentação dos 

documentos exigidos, da ordem de inscrição e da avaliação da carta de intenções 

apresentada. 

6. Publicação dos resultados: O resultado final será publicado na página do PPG-BioEvol 

(https://www2.uepg.br/ppgbioevol/) no dia 20 de agosto de 2021. 

7. Matrícula: 

7.1 A efetivação da matrícula dos candidatos selecionados na qualidade de aluno em regime 

especial será realizada pela Coordenação do PPG-BioEvol, após a publicação do Edital 

de resultados. 

 

8. Do cumprimento das atividades: 

mailto:ppgbioevol@uepg.br
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8.1 O aluno especial é obrigado a participar de todas as atividades e avaliações determinadas 

pelo Docente responsável pela disciplina, com as mesmas obrigações designadas aos 

alunos regulares, e o não cumprimento das normas acarretará em ônus de reprovação por 

insuficiência de desempenho. 

8.2 Será obrigatória a frequência do discente de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) 

da carga horária prevista para a disciplina. 

9. Disposições finais: 

9.1 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa. 

9.2 A matrícula em disciplina na condição de aluno especial não implica, de forma alguma, 

em vínculo efetivo com o Curso de Mestrado em Biologia Evolutiva. 

9.3 A Coordenação do PPG-BioEvol reserva-se no direito de alterar as datas e períodos das 

ofertas de disciplinas. 

 

 

Ponta Grossa 16 de agosto 2021                                             Guarapuava, 16 de agosto 2021  

 

 
 
 
 

Prof. Dr. Mateus Henrique Santos                                         Prof. Dr. Paulo Roberto Da Silva 
Coordenador do PPGBioEvol                                            Vice-Coordenador do PGBioEvol 
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ANEXO 1 

 

Nome completo: 

 

Pessoa com necessidade especial: (    ) Sim    (    ) Não 

 

Data de nascimento: 

 

RG número:      Órgão Expedidor: 

 

CPF número: 

 

Se estrangeiro, Número do Passaporte:  

 

Telefone celular: (    ) 

 

E-mail: 

 

Nome do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu que é regularmente matriculado: 

 

 

Solicito a minha matrícula como aluno especial para o segundo semestre de 2021, na 

disciplina: Fontes de Variabilidade. 

 

 

Declaro que li e estou ciente das condições do edital N° 03/2021 e que as informações que 

estou enviando são completas e verdadeiras e que aceito o sistema e os créditos adotados pela 

Instituição para avaliar-me e que, caso seja aceito como aluno especial pelo PPG-BioEvol, 

comprometo-me a cumprir os regulamentos vigentes pelo programa e a Instituição (UEPG). 

 

 

 

Assinatura:________________________________________________________________ 

 

Data:______________________________________________ 


