
RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO MESTRADO EM BIOLOGIA 
ANIMAL – Primeiro período letivo de 2015 

O Programa de Pós Graduação em Biologia Animal torna público a relação dos 
nomes dos candidatos aprovados no processo seletivo do mestrado em Biologia Animal 
para o primeiro período letivo de 2015. 

A classificação foi em função da nota e do número de bolsas disponíveis. 

Os aprovados são os seguintes: 

Classif. 
Nome 

 Notas  

Currículo Plano Inglês Total 

1 Frederico de Alcantara Menezes 40,00 9,30 36,50 85,80 

2 Fernando Augusto de A. Valério Carvalho 22,40 8,00 40,00 70,40 

3 José Carlos de Oliveira Junior 21,00 9,13 33,50 63,63 

4 Nayara Coutinho Gonçalves 13,35 9,25 39,00 61,60 

5 Diego Alejandro Torres Arboleda 3,74 8,50 48,00 60,24 

6 William Chaves 17,51 9,00 32,50 59,01 

7 Gabby Neves Guilhon 5,03 9,00 43,00 57,03 

8 Marcela Simão Talyuli 4,95 8,38 42,50 55,83 

9 Estefanny Ruiz Garcia 0,95 8,50 45,00 54,45 

10 Jonas Ferrrari Morais 0,73 7,50 46,00 54,23 

 

Suplentes: 

Classif. 
Nome 

 Notas  

Currículo Plano Inglês Total 

11 Igor de Souza Gonçalves 4,92 8,88 40,00 53,80 

12 Ricardo Camargos de Meireles 11,00 6,50 36,00 53,50 

13 Cássia Nasser de Freitas 0,88 7,50 45,00 53,38 

14 Rafaela Dutra Marques 5,75 8,75 37,00 51,50 

15 Luana Clarice das Neves 0,73 6,38 43,00 50,11 

*Prova Inglês: eliminatória 

**Ponto de corte na nota final: 50. Relacionado com o número de bolsas disponíveis. 

Aos candidatos que não obtiveram êxito no processo de seleção, caso deseje, 
poderão, oportunamente, submeter nova documentação para a próxima seleção.  

 
 
 



Informações aos aprovados: 

 
Os seguintes itens deverão ser observados: 

1) A aprovação do seu nome para freqüentar a pós-graduação na UFV, não 
implica no compromisso da Instituição em conceder-lhe bolsa de estudos. 

2) A admissão só é válida para o período letivo indicado. Solicitamos que no caso 
de desistência comunique-se com a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 
Biologia Animal dentro da maior brevidade possível. 

3) Confirmar Opção por Programa 

O candidato aprovado que for se matricular no MESTRADO EM BIOLOGIA 
ANIMAL deverá fazer a confirmação pelo Programa no Sistema de inscrição on line. 
Antes da data de matrícula o candidato aprovado deverá acessar o link abaixo e confirmar 
a "OPÇÃO POR PROGRAMA" no Menu: Inscrição>Confirmar Opção por Programa 

https://www3.dti.ufv.br/ppg/sisppg-inscricao-pos/instrucoes-inscricao-candidato/ 
 
 

4) Matrícula dos aprovados: 26/02/2015  

A matrícula deverá ser efetuada no dia 26/02/2015 na Secretaria do Programa, 
que funciona no Edifício Chotaro Shimoya (prédio da Biologia), sala 142, telefone (31) 
3899 1175. 

Informamos que no dia da matrícula o candidato selecionado deverá apresentar na 
secretaria da coordenação os seguintes documentos: 

 
- a) cópia autenticada do diploma; b) cópia autenticada do histórico escolar; c) cópia da 

certidão de nascimento ou casamento; d) cópia do documento militar; e) cópia do título de eleitor; f) 

cópia do Registro Nacional de Estrangeiro ou cópia do passaporte (para estrangeiros), g) comprovante 

de pagamento da taxa de inscrição, h) cópia da carteira de identidade (R.G.) e CPF, i) foto 3x4 

*Esclarecemos que a carteira de habilitação não substitui a carteira de identidade 
para efeito de diploma. 

O formulário de matrícula será entregue na secretaria e preenchido com as 
disciplinas a serem cursadas no primeiro período de curso. Solicitamos que entre em 
contato antecipadamente com o seu orientador, de modo que, no ato da matrícula já 
esteja decidido quais disciplinas a serem cursadas no primeiro período de curso. 

 

5) O período letivo terá início no dia 02/03/2015. 

 

6) Reunião geral e exame de proficiência de língua inglesa 

Todo estudante de pós-graduação em nível de Mestrado, deverá demonstrar 
proficiência em Língua Inglesa, e para isto informamos que o exame de proficiência de 
língua inglesa será no dia 27/02/2015, ás 10 horas, devendo o estudante requerer 
inscrição no exame até o dia 12/02/2015, na secretaria do Departamento de Letras. Para 
a inscrição os estudantes deverão levar a carteirinha de estudante ou a carta de aceite 
que comprove a aprovação no mestrado. Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (31) 3899-2410 e também pelo e-mail dla@ufv.br 

https://www3.dti.ufv.br/ppg/sisppg-inscricao-pos/instrucoes-inscricao-candidato/
mailto:dla@ufv.br


Também no dia 27/02/2015 está previsto uma reunião geral com os novos 
estudantes de pós-graduação. 

 

7) Possíveis Formandos 

Para os candidatos que se encontram na condição de possíveis formandos, devem 
ser observados os seguidos procedimentos: 

a) Os estudantes da graduação da UFV que estejam na relação oficial de 
formandos, a matrícula dos mesmos está automaticamente, autorizada; 

 

b) os estudantes de outras instituições de ensino superior que estejam na 
condição de possíveis formandos, cuja colação de grau esteja prevista para ocorrer após 
a data de matrícula, só poderão efetivar sua matrícula no mestrado caso apresente 
antecipadamente os seguintes documentos à Pró Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação 
(PPG): i) ofício do interessado solicitando matrícula condicionada à apresentação de 
documento comprobatório da colação de grau, assumindo o compromisso de entregá-lo à 
Diretoria de Registro Escolar até 30 (trinta) dias, contados da data da matrícula. O não 
cumprimento desta exigência implica na anulação de sua matrícula; e ii) oficio formal da 
instituição informando que o estudante cumpriu todas as exigências do curso de 
graduação e informando a data da realização da cerimônia de colação de grau. 

 

8) Candidatos Aprovados Estrangeiros 

Aos candidatos estrangeiros (iniciantes) devem ir antes à Diretoria de Relações 
Internacionais e Interinstitucionais-DRI para buscarem a autorização para a efetivação de 
suas matrículas.  

 

 


