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Homologação das inscrições 
 
 

Componente Curricular: Análise e Modelagem de Dados 
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
Fabrício Pretto 
 
INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS 
Marina Schmidt Dalzochio 
 
Componente Curricular: Matemática e Estatística Aplicada 
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
Adriano Edo Neuenfeldt 
Roberto Stenio Areias Carneiro de Albuquerque 
Viviane Raquel Backendorf 
 
INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS 
Marina Schmidt Dalzochio 
 
Componente Curricular: Projeto Integrador II: Introdução à Pesquisa Aplicada 
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
Isa Carla Osterkamp 
 
Componente Curricular: Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação 
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
Aline Diesel 
Evandro Franzen 
 
Componente Curricular: Seminário Integrador II: Introdução aos Estudos da 
Linguagem 
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
Aline Diesel 
Garine Andrea Keller 
Juliana Thiesen Fuchs 
Kári Lúcia Forneck 
 
 
  

 



 

Componente Curricular: Seminário Integrador II: Educação e Tecnologias 
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
Adriana Magedanz 
Viviane Raquel Backendorf 
Evandro Franzen 
 
Componente Curricular: Projeto Integrador II: Raciocínio Lógico e Matemático 
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
Viviane Raquel Backendorf 
 
Componente Curricular: Seminário Integrador II: Tendências no Ensino de Ciências 
Biológicas I 
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
Angela Maria Dullius Diehl 
Angela Maria Schorr Lenz 
Isa Carla Osterkamp 
Jaqueline Fernandes Tonetto 
Marina Schmidt Dalzochio 
 
INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS 
Danielle Galvan 
 
Componente Curricular: Seminário Integrador II: Introdução ao Estudo Da História 
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
Mateus Dalmáz 
 
Componente Curricular: Didática Geral 
INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
Aline Diesel 
Fabiane Olegário 
Isa Carla Osterkamp 
 
INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS NO PROCESSO 
ADRIANA MOREIRA DE LIMA 

ALINE GAZOLA HELLMANN 

ANA PAULA DESSOY 

ANDRÉ LUÍS DA ROSA SEIXAS 

ANDRESSA DAMETTO 

ANDRIGO DAMETTO 

CLAUDIO CLEVERSON DE LIMA 

CLÁUDIO CRISTIANO LIELL 

DANIELLE GALVAN 

DEISE MARIA SZULCZEWSKI 

ELENARA PÔRTO E SILVA MACHADO 

ELISÂNGELA ISABEL NICARETTA 

ELISÉTE LASTE 

ELIVÉLTON CAVALHEIRO DOS SANTOS 

ELOISA BIANCHI 

FABIANA PAULETTI 

 



 

GABRIEL TREVIZAN CORREA 

GRACIELE MARJANA KRAEMER 

HAROLDO SCACABAROSSI 

JANAÍNA DE RAMOS ZIEGLER 

JORGE MARCELO NOMURA 

LAURIANE TRAMONTINA ZENI 

MARELISE TEIXEIRA 

MICHELE RAMOS DUTRA ROSOLEN 

MILENE DUARTE RECHLINSKI 

PATRÍCIA FERNANDA DA SILVA 

PEDRO MACÁRIO DE MOURA 

RODRIGO AVILA COLLA 

ROSILENE INÊS KÖNIG 

ROSMARI TEREZINHA CAZAROTTO 

SAMANTHA ALVES SEIXAS 

SIMONE COSTA ANDRADE DOS SANTOS 

VÂNIA MARIA GUSMÃO CARRARO 

VINÍCIUS MEYER 

 
Prova Escrita e Entrevista 
O candidato (a) deverá apresentar-se para a prova escrita e entrevista conforme segue             
abaixo: 
 
No dia 28/11/17 na sala 306/7 às 9h30min 
Componente Curricular: Seminário Integrador II: Introdução aos Estudos da Linguagem 
Candidatos: 
Aline Diesel 
Garine Andrea Keller 
Juliana Thiesen Fuchs 
Kári Lúcia Forneck 
 
No dia 28/11/17 na sala 306/7 às 13h15min 
Componente Curricular: Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação 
Aline Diesel 
Evandro Franzen 
 
No dia 28/11/17 na sala 306/7 às 13h15min 
Componente Curricular: Seminário Integrador II: Educação e Tecnologias 
Candidatos: 
Adriana Magedanz 
Viviane Raquel Backendorf 
Evandro Franzen 
 
No dia 29/11/17 na sala 202/7 às 13h15min 
Componente Curricular: Seminário Integrador II: Tendências no Ensino de Ciências 
Biológicas I 
Candidatas: 
Angela Maria Dullius Diehl 
Angela Maria Schorr Lenz 

 



 

Isa Carla Osterkamp 
Jaqueline Fernandes Tonetto 
Marina Schmidt Dalzochio 
 
No dia 29/11/17 na sala 202/7 às 13h15min 
Componente Curricular: Seminário Integrador II: Introdução ao Estudo Da História 
Candidato: 
Mateus Dalmáz 
 
No dia 30/11/2017 na sala 200/7 às 13h15min 
Componente Curricular: Didática Geral 
Candidatas: 
Aline Diesel 
Fabiane Olegário 
Isa Carla Osterkamp 
 
No dia 30/11/2017 na sala 226/7 às 13h15min 
Componente Curricular: Análise e Modelagem de Dados 
Candidato:  
Fabrício Pretto 
 
No dia 30/11/2017 na sala 226/7 às 13h15min 
Componente Curricular: Matemática e Estatística Aplicada 
Candidatos: 
Adriano Edo Neuenfeldt 
Roberto Stenio Areias Carneiro de Albuquerque 
Viviane Raquel Backendorf 
 
No dia 30/11/2017 na sala 226/7 às 13h15min 
Componente Curricular: Projeto Integrador II: Introdução à Pesquisa Aplicada 
Candidata: 
Isa Carla Osterkamp 
 
No dia 30/11/2017 na sala 226/7 às 13h15min 
Componente Curricular: Projeto Integrador II: Raciocínio Lógico e Matemático 
Candidata: 
Viviane Raquel Backendorf 
 
 

 


