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CONCOCAÇÃO PARA MATRÍCULA – CANDIDATOS INGRESSANTES EM 2022/1 

 
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA MATRÍCULA 

 

                 Candidato Nota final Classificação                  Orientador 

Michelle Florenzano Mota  9,75 1º lugar Profa. Suzana Maria Della Lucia 

Camila Affonso Louzada 8,73 2º lugar Profa. Suzana Maria Della Lucia 

Bárbara Nicchio Casotti   8,64 3º lugar Profa. Raquel Vieira de Carvalho 

Eniale de Melo Oliveira 8,54 4º lugar Profa. Patícia Campos Bernardes 

Manuella Domiciano do Nascimento            8,06 5º lugar Prof. André Gustavo V. Costa 
    *Se houver vagas remanescentes e disponibilidade de orientação, candidatos suplentes poderão ser convocados. 
 

INFORMAÇÕES 
• BOLSA: 

 Há previsão/expectativa de 02 bolsas FAPES com data prevista de implementação em maio 
de 2022.  

 Há previsão/expectativa de 02 bolsas CAPES DS com data prevista de implementação em 
junho de 2022.  

 Há previsão/expectativa de 01 bolsas CAPES DS com data prevista de implementação em 
julho de 2022 e mais 01 bolsa CAPES-DS prevista para implmentação em setembro de 2022 

 A implementação seguirá a ordem de classificação. O quantitativo exato e data de 
implementação depende de informações que estamos aguardando das agências de fomento 
CAPES e FAPES. Ou seja, aqui é apresentado uma expectativa que pode ou não se concretizar 
a depender de ações das agencias de fomento.  

 
• MATRÍCULA: 

 A matrícula será realizada de forma Presencial, tendo como anexo a documentação exigida 
para matrícula; 

 Enviar o plano de estudo até o dia 14/04/2022 conforme calendário acadêmico;  
 Período de matrícula (na secretaria do PCTA):  20/04 à 26/04/2022; 
 Obs1: No momento da matrícula o candidato já tem de ter colado grau na graduação, caso 

contrário dá conflito no sistema.  
 Obs2: Procurar o(a) seu(a) orientador(a) para elaborar o plano de estudo o mais breve possível 

e enviar para a secretaria do PCTA.   
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• DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA: 

 Plano de estudo preenchido e assinado. O formulário do plano está disponível na página do 
Programa; 

 Requerimento de matrícula preenchido e assinado. O formulário do requerimento está  
 disponível na página do Programa. O candidato poderá entrar em contato com seu orientador 

para auxiliá-lo no preenchimento do plano de estudo e requerimento de matrícula; 
 Cópia autenticada de documentos pessoais (CPF, RG e título de eleitor); 
 Comprovante de residência; 
 Cópia autenticada do diploma de graduação ou da declaração de colação de grau; 
 Uma foto 3x4; 
 Se tiver conta em Banco (Nome do Banco e Local, Conta, Agência); 
 Apresentar o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 ou atestado médico justificando 

a contraindicação da vacina;  
 Comprovação de liberação das atividades profissionais (para o (a) candidato(a) que irá manter 

vínculo empregatício durante o curso - não candidato a bolsa); 
 Fazer cadastro na plataforma da FAPES, http://www.sigfapes.es.gov.br/ 

Obs: Só para alunos que forem implementar Bolsa FAPES. 
 

• AULAS: 
 
 Início das aulas:  27 de abril de 2022 de forma presencial; 

 

Alegre – ES, 01 de abril de 2022.  

Prof. Dr. Luciano José Quintão Teixeira 
- Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos - 
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