
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROCIÊNCIAS E SUAS 
FRONTEIRAS 

PROCESSO SELETIVO 2020 
 

RESULTADO (3ª Seleção) 
 

*Foram analisados os currículos dos (as) candidatos (as) que realizaram a 
entrevista. As instruções para a matrícula e solicitação de bolsa estão no 

final do documento. 
 

Classificação Candidato (a) Nota final 

1 Valéria Borges Ribeiro 95 

2 Geraldo Majela de Assis Pereira 91 

3 Janine Dias Mariano 89 

4 Jhemerson Gujaski da Silva 88 

5 Raquel Pereira Ribeiro 87 

6 Lucas San Thiago Nápoles Borges 87 

7 Mateus Coelho Vergara 85 

8 Bruna Quintão Bittencourt de Souza 85 

9 Matheus de Almeida Vicente 84 

10 Caio Scherpel Pires 83 

11 Thaynara Cristina Martins Leal Carvalho 80 

12 Ligia Eugênia Pineda Ruiz 80 

13 Vanessa Aparecida de Oliveira Bastos 80 

14 Adriana Andrade de Castro Não compareceu à entrevista. 

 

 

Instruções para a matrícula 
 
A matrícula deverá ser feita em 3 etapas: 
 
1ª: O (a) candidato (a) aprovado deverá realizar exclusivamente pela internet, o seu 
cadastro prévio, mediante o preenchimento de formulário disponível no site 
https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio entre os dias 04 e 06/03/2020. 
 
2ª: Realizar o contrato de adesão referente ao curso de Especialização em 
Neurociências e suas Fronteiras junto à FUNDEP entre os dias 04 e 05/03/2020. Será 
considerado (a) desistente o candidato (a) que não firmar o contrato no período 
previsto. 
 
3ª: Após a realização do cadastro prévio o (a) candidato (a) deverá entregar na 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Neurociências entre os dias 04 e 
06/03/2020 os seguintes documentos: 
 

A. 2 fotos 3x4; 
 

B. Cópia da certidão de nascimento ou casamento, cópia da Carteira de Identidade 
(brasileiros) ou passaporte (estrangeiros), CPF, título eleitoral (brasileiros), e do 
comprovante de endereço;  

 
C. Cópia do histórico escolar da graduação; 

 



D. Currículo Vitae com comprovantes; 
 

E. Prova de estar em dia com as obrigações militares (para candidatos brasileiros 
do sexo masculino);  

 
F. Certidão de quitação eleitoral com data de emissão posterior à última eleição 

(Disponível no site http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-
quitacaoeleitoral). Não serão aceitos comprovantes individuais de votação.  

 
G. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$35,00 (trinta e 

cinco reais); 
 

H. Uma carta de intenção esclarecendo interesses e expectativas quanto ao curso;  
 

I. Cópia do diploma de Graduação (frente e verso), ou documento equivalente, 
expedido por estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido, ou de outro 
documento que comprove estar o (a) candidato (a) em condições de concluir o 
curso de graduação até o término do período para registro acadêmico no curso 
de pós-graduação, ficando tal registro condicionado à prova de conclusão da 
graduação; 
 

J. Comprovante do pagamento da primeira matrícula junto à FUNDEP; 
 

K. Formulário preenchido no cadastro prévio impresso. 
 

Instruções para solicitação de bolsa 
 

Todos (as) os (as) candidatos (as) aprovados (as) deverão efetuar o pagamento 
da matrícula no ato da assinatura do contrato. É garantido o ressarcimento dos 
valores pagos aos (as) alunos (as) contemplados (as) pelas bolsas. 
 
Os (As) candidatos (as) aprovados que não forem servidores da UFMG e que optarem 
por concorrer às bolsas deverão enviar para a FUMP no período de 04/03/2020 até 
06/03/2020 os documentos necessários para a análise de sua situação 
socioeconômica. 
 
Link para envio dos documentos: http://www.fump.ufmg.br/conteudo.aspx?pagina=120 
 

Todo o procedimento de análise é realizado pela Fump. Os contatos para dúvidas são: 
(31) 3409.8400 / 3409.8470 / 3409.3970 
-- 
Em caso de dúvidas, gentileza entrar em contato com a secretaria: 
E-mail: posgn@icb.com.br  
Telefone: 3409-2545 
Whatsapp: 99762-4434 

http://www.fump.ufmg.br/conteudo.aspx?pagina=120

