
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROCIÊNCIAS E SUAS 
FRONTEIRAS 

PROCESSO SELETIVO 2020 
 

RESULTADO (2ª Seleção) 
 

*Foram analisados os currículos dos (as) candidatos (as) que realizaram a 
entrevista. As instruções para a matrícula estão no final do 

documento. 
 

Classificação Candidato (a) Nota final 

1 Adriana Kely de Souza 93 

2 Keli de Souza Francisco Durães Lima 93 

3 Rosilene de Azevedo Cardoso Oliveira 93 

4 Edna Jovina Rodrigues da Silva 90 

5 Elizabeth de Souza Pedralho Dias 90 

6 Danielle de Souza Franco Oliveira 90 

7 Beatriz Lage Araújo Scheweizer 87 

8 Herly Bastista da Silveira 87 

9 Lucas San Thiago Nápoles Borges 87 

10 Silvania Morais Rosa 85 

11 Paula Fuji Gomes Rabelo 85 

12 
Natália Cristina Bocato Celestino (Inscrição indeferida 
por não apresentação de documentação) 

87 

13 
Daniela Carla da Costa Salomão (Inscrição indeferida 
por não apresentação de documentação) 

85 

Candidatos desclassificados 

Alessandro Roberto Silveira Moreira 

Marcela Leme Nogueira 

Clodine Eugênia de Freitas Dias 

Viviane Sabrina Egídio Pessoa 

Marina Bambirra Penido 

Natália Carvalho de Lima 

 

 

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 até o dia 10/02/2020. 
 
2ª: Realizar o contrato de adesão referente ao curso de Especialização em 
Neurociências e suas Fronteiras junto à FUNDEP até o dia 14/02/2020. 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 até o dia 
14/02/2020 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. 
 
 
 
-- 
Em caso de dúvidas, gentileza entrar em contato com a secretaria: 
E-mail: posgn@icb.com.br  
Telefone: 3409-2545 
Whatsapp: 99762-4434 


