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1.1 Candidatos Classificados /orientador 

Nome do candidato 1ª opção de orientador(a) 

Talia Cristina Francescon Dahmer Julcemar Dias Kessler 

Ana Paula Agostini Rogério Ferreira 

Rafaella Rossetto Diogo Alcântara Lopes 

Taíse Mendes Maldaner Schlieck Aleksandro Schafer da Silva 

João Vitor Strapazzon Marcel Manente Boiago 

Cândida Casagrande Antonio Waldimir Leopoldino da Silva 

 

Candidatos Suplentes 

Henrique Otavio Guella 
Amanda Schmidt Moro  
Yan Lee Farina Guimarães 

 

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

C.B.S. 

D.S.H. 

 

1.3 Candidatos que não compareceram  

A.F. 
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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 16 de dezembro 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 no dia 

06 fevereiro de 2020, 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: As cópias autenticadas são dispensadas, caso o ingressante apresente no ato da matrícula o 
original e a cópia. 
 

5. No dia 06/02/2020 13:30 (sala 04) 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, 02 de dezembro 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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