
 

 

 
COMUNICADO DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO DE ESTUDANTE ESPECIAL 

NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM BIOTECNOLOGIA 

- ANO ACADÊMICO 2021B. 
O Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Universidade Católica Dom Bosco receberá inscrições do 
período 20 de julho a 14 setembro de candidatos à matrícula na condição de estudante especial de acordo com o 
disposto no Regulamento Interno do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia. 
1. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
Serão admitidos como estudantes especiais os portadores de diploma de nível superior e/ou graduandos que 
estejam no último ano do curso, nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias ou Ciências 
Exatas e da Terra, que desejam aperfeiçoar-se, aprofundar conhecimentos e preparar-se, para o exercício de 
atividades na área de ensino e pesquisa. 
2. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO 

a. Ficha de inscrição para estudante especial devidamente preenchida (ANEXO I); 
b. Requerimento de Inscrição para estudante especial devidamente preenchido (ANEXO II); 
c. Curriculum Lattes (<http://lattes.cnpq.br>); 
d. Cópia autenticada do diploma de graduação ou declaração da secretaria acadêmica da IES de origem, de 

que está cursando o último ano de graduação; 
e. Cópia autenticada do Histórico Escolar de Graduação; 
f. No caso do curso de Doutorado deverá ser apresentado cópia autenticada Diploma e histórico do 

Mestrado, ou, na falta deste, a ata de defesa; 
g. Cópia dos documentos pessoais (RG, CPF e Título de Eleitor) Obs.: A cópia da CNH NÃO será aceita; 
h. Uma foto 3x4 recente. 

 
Parágrafo único – Os cronogramas com as disciplinas oferecidas estão disponíveis no ANEXO III. 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
Horário: das 07h às 11h30 e 12:30 às 17h 
Local: Universidade Católica Dom Bosco 
Secretaria Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (Bloco Biossaúde) 
Av. Tamandaré, 6000 – Jardim Seminário  
Informações: UCDB – Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia pelo telefone (0xx67) 3312-
3768, pelo e-mail biotec@ucdb.br. ou através do Site: https://site.ucdb.br/cursos/4/mestrado-e-
doutorado/32/mestrado-e-doutorado-em-biotecnologia/13200/informacoes-academicas/13210/ 
VALORES Estudante Especial: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por disciplina, podendo parcelar em até 3x. 
3. CALENDÁRIO 
4.1 Início das atividades: 13 agosto de 2021 (sexta-feira). 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1 O Estudante Especial poderá cursar no máximo duas disciplinas optativas no período de um ano, sendo 
uma por semestre. 
5.2 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Conselho do Programa.  
                                                                                                                               Campo Grande - MS, 20 de julho de 2021.                            

                                                        
                                                                  Profa. Dra. Octávio Luiz Franco 
                                      Coordenador do Programa de Stricto Sensu Biotecnologia. 
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