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EDITAL 03/2021/PPGNEURO  

Edital de Seleção para Mestrado: Ingresso em Fevereiro/2022. 

 

HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES 

Inscrições Homologadas 

 

Candidato (a)  

*Ordem alfabética 

Concorre em 

vagas de ações 

afirmativas 

Vaga/Orientador 

Alejo Gaspar di Dio Não Profa. Ana Lúcia 

Beatriz Malaquias Pimenta Não Prof. Eduardo 

Gustavo de Moraes Machado Não Não informado* 

Linha: Neurobiologia da Dor e 

Inflamação  

Karla Gabriele dos Santos Gomes de Alcantara Não Prof. Guilherme 

Letícia Ribeiro Noble Não Não informado* 

Linha: Fisiologia 

cardiovascular e (in)atividade 

física 

Louise Castro de Jesus Não Profa. Ana Lúcia 

Maria Franciely Paz Araújo Não Prof. Eduardo/Profa. 

Roberta** 

Naiara de Souza Santos Não Prof. Aderbal 

Rodolfo Hellmann Não Não informado* 

Linha: Neurobiologia da 

Depressão 

*** 

Talissa Dezanetti Não Prof. Eduardo 

 

*Orientador não informado. Supõe-se com base na linha de pesquisa, mas é necessária a 

confirmação por e-mail (ppgneuro@contato.ufsc.br). 

**A candidata precisa definir o (a) orientador (a) antes da prova escrita. Em seu projeto 

constam dois diferentes orientadores (ppgneuro@contato.ufsc.br). 

***O projeto de pesquisa não está em conformidade com o solicitado no Edital. 

 
Calendário da Seleção  

Prova de Conhecimento: 02 de Dezembro de 2021, das 08h 00min até às 12h 00min horas. A 

prova de conhecimento será realizada em formato assíncrono, por meio de questões discursivas 

ou objetivas integrando conhecimentos e conceitos sobre Neurofisiologia, Neuromorfologia, 
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Neuroquímica e Neurofarmacologia. A prova de conhecimento será enviada por e-mail aos 

candidatos (as) às 08h: 00min do dia 02/12/2021. Os (as) candidatos (as) deverão enviar até às 

12h: 00min do dia 02/12/2021 as respostas (arquivo em formato PDF tamanho A4 com margens 

de 2 cm, letra Arial ou Times tamanho 12, espaçamento 1,5). Obs: As listas com as notas dos 

(as) candidatos (as) na prova de conhecimento serão divulgadas até o final do dia 03 de 

Dezembro de 2021 e publicadas na homepage do PPGNeuro 

(https://ppgneuro.posgrad.ufsc.br/). Também serão divulgadas listas com os horários para 

apresentação do projeto e arguição na homepage do PPGNeuro.  

b. Arguição do candidato e da proposta de projeto: Entre os dias 06 e 10 de dezembro de 

2021. Horário definido após classificação dos candidatos na prova de conhecimento. A arguição 

será realizada aos candidatos classificados na prova de conhecimento. As arguições serão 

realizadas de modo remoto, utilizando a plataforma Google Meet, com duração máxima de 30 

minutos por candidato (a), em endereço a ser posteriormente especificado pela Coordenadoria 

do Curso de Pós-graduação em Neurociências, e publicadas na homepage do PPGNeuro 

(https://ppgneuro.posgrad.ufsc.br/). A conexão de rede de internet de qualidade suficiente para 

realizar a seleção é de responsabilidade do (a) candidato (a).  

*A prova de conhecimento e a arguição tem caráter classificatório e eliminatório.  

**Divulgação dos Resultados: Os resultados serão publicados até dia 15/12/2021, na homepage 

do PPGNeuro (https://ppgneuro.posgrad.ufsc.br/). 

 

 

 

Florianópolis, 25 de Novembro de 2021. 

 

Prof. Dr. Eduardo Luiz Gasnhar Moreira 

Coordenador do PPG Neurociências/UFSC 

 
 

 


