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DIVULGAÇÃO DOS NOMES DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 
De acordo com o disposto no Edital n⸰ 179/2019 e Edital n⸰ 196/2019, relacionado ao Processo 

Seletivo para Ingresso no Mestrado Acadêmico ou Doutorado Acadêmico do Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, para participar da Comissão de 

Seleção do Programa de Pós-Graduação vinculada ao citado edital, é necessário declarar-se não 

impedido, considerando as seguintes condições: 

 
“São impedidos de participar das Bancas Examinadoras, os docentes que, em relação aos 

candidatos: 

 for cônjuge, embora separado judicialmente, divorciado ou companheiro; 

 tiver grau de parentesco ascendente ou descendente até terceiro grau; 

 for sócio em atividade profissional; 

 estiver litigando judicial ou administrativamente com candidato ou respectivo cônjuge ou 

companheiro; 

 tiver relação estreita de amizade ou inimizade notória com candidato ou com os 

respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até terceiro grau.” 

 
Na sequência, apresentam-se os nomes dos membros da Comissão de Seleção responsáveis por 

todas as etapas do processo seletivo: 

 

 Prof. Dr. Michel Mansur Machado (Presidente) 

 Prof. Dr. Ailton Jesus Dinardi 

 Profª. Drª. Elena Maria Billing Mello  

 Profª. Drª. Mara Regina Bonini Marzari 

 Profª. Drª. Raquel Ruppenthal 

 Prof. Dr. Rodrigo de Souza Balk 

 Profª. Drª. Susane Graup 

 Prof. Dr. Vanderlei Folmer 

 

A arguição de impedimento ou suspeição de algum dos membros dessa Comissão de Seleção deve 

ter como base as situações previstas nos Editais n⸰ 179/2019 e n⸰ 196/2019, com as devidas 

justificativas, e, ser realizada por e-mail para o endereço eletrônico: ppgecqvs@unipampa.edu.br, 

até 12/06/2019, às 23h59min. 

 

Uruguaiana, 11 de junho de 2019. 
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Profa. Dra. Jaqueline Copetti 
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