
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA NOVOS ALUNOS DO MESTRADO EM ZOOTECNIA 

(ingresso em 2021-01) Edital Nº 18/2020/DIREÇÃO GERAL/UDESC OESTE 

 

1.1 Candidatos Classificados  Orientador(a): 

Vitor Luiz Molosse Aleksandro Schafer da Silva 

Bruno Giorgio de Oliveira Cécere Aleksandro Schafer da Silva 

Rafaela Dulcieli Daneluz Rintzel Dilmar Baretta 

Mariane Spudeit Dal Pizzol Mônica Correa Ledur 

Brenda Aparecida de Oliveira Silva Diogo Alcântara Lopes 

Michael Vinicius Ficagna Aline Zampar 

Guilherme Luiz Deolindo Denise Nunes do Araujo 

  

  

1.2 Candidatos Classificados como suplementes 

1ª Fernanda Moura Fernandes Silva   
2ª Daiane da Silva dos Santos   

  

Candidatos que não compareceram  
FG  

 

Os candidatos poderão entrar com recursos, junto a coordenação do curso, contra os 

resultados apresentados até a data de 14/12/2020. 

  



 

1. Os candidatos selecionados deverão enviar para o e-mail diovani.paiano@udesc.br a 
confirmação de ingresso/matrícula (formulário próprio), devidamente assinada até o dia 14 
de dezembro de 2020. Na ausência do envio da confirmação de matrícula o candidato 
perderá a vaga e será convocado o suplente. 

Formulário de confirmação de matrícula: 
https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/304/Confirma__o_de_matricula_do_mestrado_
15265876458883_304_15604559152454_304.pdf 

 
2. A matrícula deverá ser realizada na Secretária de Ensino e Pós-Graduação no Campus UDESC 

Oeste de 01-05 de fevereiro de 2021, conforme edital 020/20020: 
https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/2876/Edital_020__2020_Matr_culas_P_s_Gr

adua__o_16075160023627_2876.pdf 
 
3. Os candidatos selecionados deverão entrar em contato com seus respectivos orientadores 

antes do período da matrícula para completarem o “Requerimento de Matrícula”. 
 
4. Os candidatos deverão apresentar, por ocasião da matrícula, os seguintes documentos:  

a) “Formulário de Autorização para Requerimento de Matrícula”, assinado pelo aluno e 
respectivo orientador. 
http://udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/304/requerimento_de_matr_cula_1513012062002_30
4.doc 

b) Termo de comprometimento com o curso: 
http://udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/304/TERMO_DE_COMPROMETIMENTO_15130120388
821_304.doc 

c) demais documentos exigidos no edital de matrícula EDITAL 020/2020/Direção 
Geral/UDESC Oeste/CEO 
 

5. No dia 29/01/2020 às 13:30 haverá uma reunião entre a Coordenação do PPGZOO e os 
candidatos selecionados com “PRESENÇA OBRIGATÓRIA”, na sala virtual : 
https://teams.microsoft.com/_#/pre-join-
calling/19:meeting_ZTA0MzBkZDctODJkZS00M2NhLWFlZDQtMDVhNDA3MzhkNDAy@threa
d.v2 , para orientações sobre procedimentos do curso. 

 
Chapecó, 10 de dezembro de 2020 
 
 

Prof. Dr. Diovani Paiano 
Coordenador do Curso de Mestrado em Zootecnia- UDESC Oeste 

 

OBS: Todos os formulários para a matrícula estão disponíveis no site do PPGZOO/UDESC na 
aba formulários. (https://www.udesc.br/ceo/ppgzoo/formularios) 
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