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EDITAL 03/2020/PPGNEURO  

Edital de Seleção para Mestrado: Ingresso em Março/2021. 

 

HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES 

Inscrições Homologadas 

 

Candidato (a)  

*Ordem dos e-mails recebidos 

Concorre em vagas 

de ações afirmativas 

Vaga/Orientador 

Railany de Fátima Botelho Cutrim 

Gomes 

Não Profa. Manuella 

Laura Menegatti Bevilacqua Sim Profa. Manuella 

Anna Julie de Mello Coutinho Não Profa. Manuella 

Jhonatan Zimmermann Antônio Não Profa. Morgana 

Tania Burin Não Prof. Adair 

Fernanda Fátima Magali Garcia 

Palácios Talheder 

Sim Prof. Guilherme 

Joseane Mafesoni Caldas Não Prof. Eduardo 

 

Inscrições Não Homologadas 

 

Isabela Moro Nascimento* 

*Item 1.4. “g” do Edital não encontrado no arquivo enviado por e-mail. Isto é, o projeto de 

pesquisa proposto não fora enviado. 

 
Calendário da Seleção  

a. Prova de Conhecimento: 03 de Fevereiro de 2021, das 13h 30min até às 16h 30min horas. 

A prova de conhecimento será realizada em formato online assíncrono. O link para o 

website em que a prova de conhecimento será realizada será disponibilizado no site do 

PPGNeuro (https://ppgneuro.posgrad.ufsc.br/) e, também, será enviada por e-mail aos 

candidatos (as), as 13h:30min do dia 03/02/2021. Obs: As listas com as notas dos (as) 

candidatos (as) na prova de conhecimento serão divulgadas até o final do dia 05 de 

Fevereiro 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: 08, 09, e 10 de Fevereiro 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 23/02/2021, na homepage 

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

 

 

Florianópolis, 26 de Janeiro de 2021. 

 

Prof. Dr. Eduardo Luiz Gasnhar Moreira 

Coordenador do PPG Neurociências/UFSC 
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