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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 2020/01 DO PROGRAMA 

MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS (PMPGCF) DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA. Aos vinte e nova dias do mês de outubro do ano de 

dois mil e dezenove, às dez horas da manhã, reuniram-se os membros da comissão de 

seleção 2020/01 do PMPGCF: Professores Felipe Pivetta Carpes e Pâmela Billig Mello Carpes. 

A reunião teve como pauta: 1) Homologação das inscrições dos editais de mestrado 

(344/2019) e doutorado (346/2019). De acordo com o cronograma dos editais, as inscrições 

foram encerradas no dia 25/10/2019. Previamente os professores Pâmela Mello Carpes, Felipe 

Pivetta Carpes, Giulia Wiggers Peçanha e Lidiane Dal Bosco conferiram as inscrições 

recebidas pelo sistema GURI e a documentação recebida pelo e-mail do PMPGCF, conforme 

edital. Foram homologadas quatro inscrições para o mestrado, sendo os candidatos: (1) Leticia 

Correa Vaz; (2) Ederson Nunes Bueno; (3) Andrelize Ferreira Correa; e, (4) Alaides Carvalho 

Da Silva. A inscrição do candidato Rudimar Sodré Alves não foi homologada, pois o candidato 

não enviou nenhuma documentação por e-mail (item 1.2 do edital). A inscrição da candidata 

Marizabel Parente Lins não foi homologada, pois a candidata não encaminhou um dos 

documentos requeridos no edital (item 3.1 do edital). A inscrição do candidato Luciano Silva 

Costa não foi homologada, pois o candidato não enviou alguns dos documentos requeridos no 

edital (item 3.1 do edital). Foram homologadas cinco inscrições para o doutorado, sendo dos 

candidatos: (1) Silvia Muller de Moura; (2) Francieli Guedes Pintos; (3) Fernando Gomes 

Ceccon; (4) Carlos De la Fuente Cancino; e, (5) Ben-Hur Souto das Neves. Considerando que 

haviam duas inscrições do candidato ao doutorado Carlos De la Fuente Cancino uma das 

inscrições não foi homologada, sendo considerada a mais recente. Encerrada a reunião às 

onze horas e, não havendo mais nada a tratar eu, Pâmela Mello-Carpes, lavro a presente ata 

que vai assinada por mim e pelo Professor Felipe P. Carpes, e ficará armazenada na 

coordenação do curso e à disposição de toda a comunidade acadêmica. 
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