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Ambientais Sustentáveis 
  

Homologação das inscrições 
  

1. INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 
ALEXANDRE ANDRÉ FEIL 
GUILHERME LIBERATO DA SILVA 
  
2. INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS 
JAKSON GOI SCHOLZE - Não cumpriu o disposto no item 2.2 do Edital n° 026, de 14 de                  
novembro de 2017; 
JAQUELINE FERNANDES TONETTO - Não cumpriu o disposto no item 2.2 do Edital n°              
026, de 14 de novembro de 2017; 
MARIA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA - Não cumpriu o disposto no item 1.3 do Edital n°                
026, de 14 de novembro de 2017; 
MARINA SCHMIDT DALZOCHIO - Não cumpriu o disposto no item 4.1.3 do Edital n° 026,               
de 14 de novembro de 2017; 
ROSEMERI ALESSIO - Não cumpriu o disposto no item 2.2 do Edital n° 026, de 14 de                 
novembro de 2017; 
ROSMARI TEREZINHA CAZAROTTO - Não cumpriu o disposto no item 1.3 do Edital n°              
026, de 14 de novembro de 2017; 
TAMARA BIANCA HORN - Não cumpriu o disposto no item 1.3 do Edital n° 026, de 14 de                  
novembro de 2017. 
 
3. Proposta de Projeto de Pesquisa/Entrevista 
As entrevistas e a apresentação da proposta de projeto de pesquisa terão duração de até               
45 (quarenta e cinco) minutos e ocorrerão de forma concomitante. O tempo máximo de              
apresentação do projeto de pesquisa pelo candidato será de até 20 (vinte) minutos. O              
candidato (a) deverá apresentar-se para a Proposta de Projeto de Pesquisa e Entrevista             
na sala 405 do prédio 3 conforme segue abaixo:  
 
 
Dia 15 de dezembro de 2017 
ALEXANDRE ANDRÉ FEIL: 08h30min 
GUILHERME LIBERATO DA SILVA: 09h15min 
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3.1 A Univates disponibiliza quadro e datashow aos candidatos que pretendam fazer uso             
durante a apresentação da Proposta de projeto de Pesquisa. 
A Instituição disponibiliza também o notebook, restando, porém, sob inteira          
responsabilidade do candidato, o perfeito funcionamento deste equipamento em relação          
aos softwares utilizados. 
  
4. Classificação Final 
A classificação final dos candidatos será publicada no link         
http://www.univates.br/institucional/editais , até 10 (dez) dias após a realização da última           
entrevista e apresentação da proposta de projeto de pesquisa. 
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