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HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E LOCAL DE PROVAS 

E D I T A L: 01/2020/PMPGCF - Seleção para ingresso no Mestrado e Doutorado  

 

 
I. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:  

 

1.1. Inscrições Homologadas para Mestrado (em ordem alfabética): 

1. Bruna Karla do Amaral 

2. Bruna Weinhold de Freitas 

3. Conrado Bastos Batista 

4. Josiane Barcelos Dutra 

5. Rauany Leite Parrella 

6. Robson Barth 

 

1.2. Inscrições Homologadas para Doutorado (em ordem alfabética): 

1. André Luciano Manoel 

2. Mariana Lobe Durieux Pera 

3. Sara Pereira Braga 

 

 
OBS 1: O candidato aprovado no processo seletivo perderá o direito a vaga caso não entregue o certificado de 

conclusão da graduação ou o certificado de conclusão do mestrado (conforme a inscrição de cada 

candidato) até o último dia da matrícula.  

 
OBS 2: Para candidatos a seleção de Mestrado: O certificado de proficiência em língua inglesa poderá ser 

apresentado até o final do primeiro ano do curso, contado a data a partir do dia de matrícula. A não 

entrega do certificado de proficiência em língua inglesa acarretará desligamento do curso. 

Para candidatos a seleção de Doutorado: O certificado de proficiência em língua inglesa poderá ser 

entregue até o último dia da matrícula do curso. O candidato aprovado no processo seletivo perderá o 

direito à vaga caso não entregue o certificado de proficiência em língua inglesa até o último dia da 

matrícula. A proficiência em um segundo idioma (ex., espanhol, francês, alemão, italiano, etc...) deverá 

ser apresentado até o fim do primeiro ano do curso, contado a data a partir do dia de matrícula. A não 

entrega do certificado de proficiência em um segundo idioma acarretará desligamento do curso. 
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II. LOCAL DE PROVAS:  

 

Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas na Sala CFS 03, Bloco H do Departamento de 

Ciências Fisiológicas, situado na ala antiga do CCB (Carvoeira). 

As datas e horários das etapas do processo seletivo estão estipulados no calendário de seleção do Edital 

01/2020/PMPGCF. 

 

OBS 3: TODOS os candidatos a Mestrado ou Doutorado deverão comparecer no local, data e horário 

estipulados. Todas as etapas serão realizadas segundo o horário de Brasília. Atraso ou ausência do 

candidato em qualquer etapa do processo de seleção implicará em sua imediata desclassificação do 

processo seletivo. Caso seja necessária alteração do local, data e horário das provas, as alterações serão 

publicadas no Site www.pmpg.ufsc.br e na Secretaria Integrada de Pós-graduação do CCB/UFSC.  

 

OBS 4: Atenção ao horário de verão em vigor da UFSC para atendimentos na Secretaria Integrada durante o 

período de Janeiro de 2020. 

 

 

 

Florianópolis, 30 de Janeiro de 2020.  

 

 

 

Comissão de Seleção do PMPGCF - UFSC 
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