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EDITAL N'08/2020-PPGQUI

CONVOCA/AO KM 2'HAMADA PARA MATRÍCULA
DO PROCESSO DE SELEÇ,'AO DE ALUNOS
REGULARES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUA/AO
EM QUÍMICA - MESTRADO, PARA 0 INGRESSO NO
ANO LKTIVO DK 2020.

0 Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química, no uso de suas atribuições
estatutárias e regimentais:

considerando o Edital 028/2019-PPGQUI, de 13 de dezembro de 2019, de resultado final
e convocação para matrícula;

TORNA PÚBLICO:

Art. 1' convocação em 2'hamada da candidata abaixo relacionado para realização da
matrícula como aluno regular do Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado, para o
ingresso no Ano Letivo de 2020, obedecendo a ordem de classificação do resultado final do
processo de seleção e a disponibilidade de orientação.

Candidata
Jéssica de Souza Alves

Orientador
Cleber Antônio Lindino

Art. 2' efetivação da matrícula e entrega dos documentos abaixo relacionados,
deverá ser realizada pessoalmente, no dia 13 de março de 2020, na Coordena ão do Pro rama de
Pós-Gradua ão em uímica - Mestrado, sala 10, Bloco C da Unioeste/Campus de Toledo, no
horário das 8 horas as 11h30min e das 13h30 as 17h00:

a) Cópia do diploma do curso de graduação;
b) Cópia do histórico escolar do curso de graduação
c) Cópia do título de eleitor e comprovante da última votação.

Art. 3'aso a candidata não comparecer para realização da matrícula no dia previsto
neste Edital será considerado desistente da vaga, será emitido novo edital para preenchimento da
vaga remanescente.



Art. 4' candidato matriculado receberá no e-mail (cadastrado na inscrição) o login e a
senha para acessar o Sistema Gestor de Programas da Unioeste para efetuar a inscrição em
disciplinas (referentes ao primeiro semestre de 2020), no dia 18 a19 de março de 2020. Antes de
efetuar a inscrição em disciplinas, o discente deverá entrar em contato com a orientador para
definir as disciplinas.

Art. 5'nformações sobre Normas, Calendário Acadêmico e Horário de Aulas estão
disponíveis no endereço: www.unioeste.br/pos/quimica.

Art. 6's casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Química —Mestrado.

Art. 7'ste Edital entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE.

Toledo, 10 de março de 2020.

Prof. Dr. DOUGL C SO AGUNSKI
Coordenador do Progr a de P s-Graduação

em Quimi -Mes ado
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