RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO MESTRADO EM BIOLOGIA
ANIMAL – Primeiro período letivo de 2014
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 2014.
A classificação foi em função da nota e do número de bolsas disponíveis.
Os aprovados são os seguintes:
Classif.

Nome

Pontos

1

Carla da Silva Guimarães

92,18

2

Daniellen Martins Vieira Pires

84,61

3

Danusy Lopes Santos

79,80

4

Dinaíza Abadia Rocha Reis

77,85

5

Marco Antônio de Amorim Peixoto

77,58

6

Katia Rodrigues Batista de Oliveira

76,22

7

Isabel Gertrudes Arrighi de Araújo Neves

75,60

8

Sergio Zucateli Aloquio Junior

69,10

9

Cíntia Oliveira Meneses Palhares

64,20

Suplentes:
Classif.

Nome

Pontos

10

Mariana Molica Silveira

63,79

11

Thiago Fiorillo Mariani

59,71

12

Priscila Soares Hote

59,44

13

Matheus da Silva Asth

58,74

14

João Paulo de Morais Silva

55,31

15

Bárbara da Silva

54,52

16

Kayla Ann Margaret Wirthwein

54,10

17

Letícia Maria Silva Uzai

52,84

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) A matrícula deverá ser efetuada no dia 06/03/2014 na Secretaria do Programa.
Informamos que no dia da matrícula o candidato selecionado deverá apresentar na
secretaria da coordenação os seguintes documentos:
- cópia autenticada do diploma;
-cópia autenticada do histórico escolar;
- certidão de nascimento ou casamento;
- documento militar;
- título de eleitor;
- Registro Nacional de Estrangeiro ou cópia do passaporte (para estrangeiros)
- carteira de identidade (R.G.) e CPF
Esclarecemos que a carteira de habilitação não substitui a carteira de
identidade para efeito de diploma.
4) O período letivo terá início no dia 10/03/2014.
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 07/03/2014, ás 10 horas, devendo o estudante requerer
inscrição no exame com antecedência mínima de uma semana no Departamento de
Letras da UFV (telefones: (31) 3899 1585 / 2410). Neste mesmo dia haverá uma reunião
geral com os novos estudantes de pós-graduação.
A Secretaria do Programa funciona no Edifício Chotaro Shimoya (prédio da
Biologia), sala 142, telefone (31) 3899 1175.
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.
Atenção: Os candidatos aprovados, que se inscreveram no processo seletivo com
declaração de possível formando, deverão obrigatoriamente apresentar ao Registro
Escolar a cópia do diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso antes da
data da matrícula.

