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LISTAS DE ALUNOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO DO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA LINGUAGEM - DOUTORADO 
  

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, no uso de suas 

atribuições, dá a conhecer a lista de aprovados no Processo Seletivo para ingresso no Doutorado 

em 2017.  

 

APROVADOS (ORDEM ALFABÉTICA) 

 

 Alex-Sandra de Assis Simão Fonseca 

 Allan Strottmann Kern 

 Amanda Maria Bicudo de Souza 

 Andréa Martins Teixeira 

 Breno Cesar Diniz Pontes 

 Cibele Gonzales Lopes 

 Cleyton Antonio da Costa 

 Daniela Cristina Oliveira Anastacio 

 Diego Henrique Pereira 

 Lucilene Faria Rosa 

 Luis Carlos Fagundes Vianna 

 Rafael Gomes Tenório 

 Simone Catarina Silva Archanjo 
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 Thiago de São José Guimarães 

 Valéria Fonseca Leite 

 
INFORMAÇÕES DA MATRÍCULA: 
 
1.  Período, local e horários: de 6 a 21 de dezembro de 2016 na Secretaria de Pós-graduação Stricto 

Sensu da UNIVÁS (Av. Pref. Tuany Toledo nº 470, 1º andar do prédio principal – bairro Fátima I – Pouso 
Alegre – MG), das 8h30 às 12h00 e das 13h00 às 16h30. 

 
2. Documentos que devem ser entregues pelo candidato selecionado: 

a) 1 (uma) via original do Requerimento de Matrícula para Aluno Regular devidamente preenchida e 
assinada de próprio punho (assinatura digitalizada não será aceita), constando, inclusive, as 
disciplinas escolhidas para aquele semestre. O requerimento será disponibilizado pela secretaria via 
e-mail; 

b) 2 (duas) vias originais do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais devidamente preenchidas, 
com a primeira até a penúltima folha rubricas e com a última assinada e datada de próprio punho 
pelo interessado e, se for o caso, também pelo responsável pelo pagamento (assinaturas 
digitalizadas não serão aceitas). O contrato será disponibilizado pela secretaria via e-mail; e 

c) 1 (uma) cópia da Certidão de Nascimento (ou de Casamento se o nome constante na carteira de 
identidade não coincidir com o do diploma de graduação); e 

d) 1 (uma) foto 3x4 recente. 
 

3.  Importante: 
a) As disciplinas a serem oferecidas para o 1º semestre de 2017, com seus respectivos dias e horários, 

estão disponibilizadas no site www.cienciasdalinguagem.net. 
b) A matrícula será efetivada somente com a apresentação de todos os documentos solicitados.  
c) Será considerado desistente o candidato que não efetuar sua matrícula no prazo estabelecido. 
d) As provas dos candidatos não selecionados ou que não efetuaram a matrícula serão incinerados. Os 

demais documentos ficarão disponíveis para retirada pelo interessado por um prazo de 30 (trinta) 
dias corridos após a publicação do resultado; findo esse prazo, serão incinerados. 

 
Pouso Alegre, 2 de dezembro de 2016. 

 
 

 
Profa. Dra. Eni P. Orlandi 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem 

http://www.cienciasdalinguagem.net/

