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Homologação de inscrições

Porto Alegre, 27 de maio de 2021.

Torno pública a lista preliminar dos candidatos que �veram a sua inscrição homologada, em
atendimento ao Edital nº 03/2021, de 14 de maio de 2021, no Processo Sele�vo para Mestrado e Doutorado
com bolsa para o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. 

 

Mestrado

 

Candidato 1 - Ariane da Silva Goulart

Candidato 2 - Caroline Bozze�o Ambrosi

Candidato 3 - Eloisa Dalsin

Candidato 4 - Ian Sulzbacher Peroni

 

Doutorado

Candidato 1 - Isabel Amaral Mar�ns

Candidato 2 - Le�cia Birk

Candidato 3 - Rafaella Camara Rocha Menezes

Inscrições não homologadas Processo Sele�vo para Mestrado:

Os candidatos relacionados abaixo não �veram suas inscrições homologadas pelos seguintes
mo�vos:

Nome completo do candidato Item do Edital não atendido
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Nome completo do candidato Item do Edital não atendido

Fernanda Tereza Bovi Frozza 

Conforme re�ficação 01 de 20 de maio de
2021, referente ao item 2.2 do Edital nº 3/2021 de 14 de
maio de 2021: "No caso do Mestrado os candidatos (as)
devem comprovar a conclusão do Curso de Graduação ou
apresentar declaração do Coordenador de Curso de que o
candidato irá se formar até no máximo agosto de 2021,
declarando que todas as etapas estão concluídas ou em fase
final de conclusão até data anterior a 31 de agosto de
2021". A declaração anexada pela candidata não condiz com
a condição apresentada na re�ficação acima. Salienta-se
que a re�ficação foi publicada em 14 de maio de 2021.

A alínea g) do item 2.5 do Edital nº 3/2021
não foi atendida em sua totalidade, possivelmente devido à
restrição de espaço do campo (25 mb) Sendo assim, poderá
ser enviado para o email do programa,
(cienciasdasaude@ufcspa.edu.br), em documento único,
preferencialmente em PDF, a Cópia da Ficha de Avaliação
do Currículo (Anexo II) preenchida com a devida
pontuação, e cópia simples dos comprovantes em ordem e
numerados de acordo com a barema do curriculum. Este
item será aceito se enviado nestas condições, tendo em
vista às restrições do sistema.

Conforme re�ficação 01 de 20 de maio de
2021, referente ao item 7.2 do Edital nº 3/2021 de 14 de
maio de 2021: "Os candidatos (as) que não comprovarem a
conclusão do curso de graduação ou �tulação de mestre até
a data limite implantação da bolsa de estudo não poderão
receber a bolsa, a qual passará para o próximo candidato da
lista de classificação sem direito a qualquer �po de recurso.
Todos os candidatos com inscrição nessa situação deverão
enviar (via Sistema de Bolsas UFCSPA) para o PPGCS
declaração de concordância a esta condição no momento da
inscrição". A declaração anexada pela candidata
não condiz com a condição apresentada na re�ficação
acima.
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Nome completo do candidato Item do Edital não atendido

Vitória Guero Korb

Conforme re�ficação 01 de 20 de maio de
2021, referente ao item 7.2 do Edital nº 3/2021 de 14 de
maio de 2021: "Os candidatos (as) que não comprovarem a
conclusão do curso de graduação ou �tulação de mestre até
a data limite implantação da bolsa de estudo não poderão
receber a bolsa, a qual passará para o próximo candidato da
lista de classificação sem direito a qualquer �po de recurso.
Todos os candidatos com inscrição nessa situação deverão
enviar (via Sistema de Bolsas UFCSPA) para o PPGCS
declaração de concordância a esta condição no momento da
inscrição". A declaração anexada pela candidata não faz
condiz com a condição apresentada na re�ficação acima.

Inscrições não homologadas Processo Sele�vo para Doutorado:

Os candidatos relacionados abaixo não �veram suas inscrições homologadas pelos seguintes
mo�vos:

Nome completo do candidato Item do Edital não atendido

Andresa Thomé Silveira

Não atende à alínea b) do item 2.5 do
Edital nº 3/2021 de 14 de maio de 2021 (faltou verso do
Anexo I - Ficha de Inscrição). Documento não foi anexado na
sua íntegra no mesmo campo. O verso se trata de outro
documento.

Não atende à alínea c) do item 2.5 do
Edital nº 3/2021 de 14 de maio de 2021 (faltou verso do
diploma de graduação). Documento não foi anexado na sua
íntegra no mesmo campo.

A alínea g) do item 2.5 do Edital nº 3/2021
não foi atendida em sua totalidade, possivelmente devido à
restrição de espaço do campo (25 mb) Sendo assim, poderá
ser enviado para o email do programa,
(cienciasdasaude@ufcspa.edu.br), em documento único,
preferencialmente em PDF, a Cópia da Ficha de Avaliação
do Currículo (Anexo II) preenchida com a devida
pontuação, e cópia simples dos comprovantes em ordem e
numerados de acordo com a barema do curriculum. Este
item será aceito se enviado nestas condições, tendo em
vista às restrições do sistema.

Luiza Ferracini Cunha 
Não atende à alínea c) do item 2.5 do

Edital nº 3/2021 de 14 de maio de 2021 (faltou verso dos
diplomas).
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Documento assinado eletronicamente por Giovana Maria Roth Lopes, Secretário Execu�vo, em
27/05/2021, às 16:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1181456 e o
código CRC 3C205748.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

