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1.1 Candidatos Classificados /orientador 

Nome do candidato Orientador 
Patricia Rodrigues Antelo López Garcia Lenita Moura Stefani 
Fernanda Rigon Pedro Del Bianco Benedeti 
Gian Ricardo Zuffo Ana Luiza Bachmann Schogor 
Carlos Jônatas de Sousa Teixeira Fernando de Castro Tavernari 
Maiani Angeli Gandini Fernando de Castro Tavernari 
Eduardo Henrique Armanini Aleksandro Schafer da Silva 
Amanda Vanzetto Rogério Ferreira 
Natalia dos Santos Bezerra Marcel Manente Boiago 
Geise Lissiane Linzmeier Marcel Manente Boiago 

 

1.2 Candidatos Suplentes 

Arieli Zibetti França 
Rodrigo Villani 
 

1.3 Candidatos não classificados (OBS: Nota na prova escrita inferior a 50%). 

C.C.F. 
J.V.S. 

 

1.4 Candidatos que não compareceram  

C.N. 
M.F.S. 
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1. Os candidatos selecionados deverão enviar para o e-mail ppgzoo.ceo@udesc.br, ou entregar pessoalmente 
na secretaria do PPGZOO a confirmação de ingresso/matrícula (formulário próprio), devidamente assinada 
até o dia 25 de junho de 2019. 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_152658764588
83_304_15604559152454_304.pdf 

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

03 e 04 julho de 2019, conforme edital próprio a ser publicado pela Direção de Pesquisa e Pós-graduação. 
 
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_304.doc 

b) Termo de comprometimento com o curso: 
http://udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/304/TERMO_DE_COMPROMETIMENTO_15130120388821_304.doc 

c) Cópia, autenticada, do diploma de curso de graduação reconhecido pelo MEC (frente e verso), ou 
cópia, autenticada, de comprovante de conclusão de curso de graduação reconhecido pelo MEC 
(ingressantes em curso de mestrado e ingressantes em curso de doutorado que cursaram graduação no 
Brasil); 
d) Cópia, autenticada, da certidão de nascimento ou casamento; 
Cópia, autenticada, frente e verso, da cédula de identidade, expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública (não pode ser carteira de motorista, carteira profissional, militar entre outros); 
e) Cópia, autenticada, de documento que contenha o n° do CPF; 
Cópia, autenticada, de comprovante, válido, de quitação com a justiça eleitoral, o qual pode ser obtido 
no seguinte endereço eletrônico: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-
quitacao-eleitoral (somente para ingressantes brasileiros); 
Cópia, autenticada, de documento de quitação com o serviço militar, quando for o caso (somente para 
ingressantes brasileiros); 
OBS: A cópia, autenticada, pode ser dispensada, caso o ingressante apresente, no ato da matrícula, o 
original e a cópia. 
 

5. No dia 03/07/2019 às 13:30 horas haverá uma reunião entre a Coordenação do PPGZOO e os candidatos 
selecionados com “PRESENÇA OBRIGATÓRIA”, no prédio do Departamento de Zootecnia, Sala 4, para 
orientações sobre procedimentos do curso. 

 
Chapecó, 18 de junho de 2019 

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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