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INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS PARA O DOUTORADO EM SAÚDE E MEIO AMBIENTE 
TURMA VIII 

 

LISTAGEM EM ORDEM ALFABÉTICA 

1 CARLA BEATRIZ PIMENTEL CESAR HOFFMANN 

2 CECÍLIA BURIGO CORRÊA 

3 CLÁUDIA TEREZINHA MORAES PINHEIRO DELGADO 

4 CONRADO ROBERTO HOFFMANN FILHO 

5 JEFFERSON ALEXANDRE PROVEZI 

6 JORGE CUNHA 

7 JULIANO FERREIRA DE MORAES 

8 MONIQUE FRÖHLICH 

9 PAULO SERGIO DA SILVA 

10 VANDERLEIA MULLER DUARTE 

 
 

ENTREVISTA: 
 
Será feita por uma comissão composta por pelo menos 2 (dois) representantes do corpo docente do 
programa. Serão analisados aspectos como segurança, clareza e maturidade do candidato na escolha da 
linha de pesquisa do orientador indicado; disponibilidade de tempo para se dedicar ao curso e 
potencialidade da aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso na vida profissional. Na entrevista o 
candidato será arguido sobre as informações contidas na carta de intenções. Não será aceita 
apresentação de projeto escrito durante esta etapa. As entrevistas ocorrerão virtualmente por meio de 
plataforma de videoconferência a ser divulgada junto ao cronograma para as entrevistas, até dia 03 de 
dezembro de 2020. 
 
Observação 1: O candidato deverá se assegurar de equipamento adequado e de internet com boa 
conexão para sua participação na entrevista, garantindo boa qualidade na transmissão de dados, áudio e 
imagem. 
Observação 2: O horário e as instruções para entrevista serão divulgados no site 
www.univille.edu.br/ppgsma. O não comparecimento do candidato no horário agendado para a entrevista 
implicará na sua eliminação do processo seletivo. 
Observação 3: O candidato que não atingir 42,00 pontos na nota final, considerando as duas etapas do 
processo seletivo, será desclassificado. 
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