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ATA Nº. 1 DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMESTRE 2021/2 

 
Ata da primeira sessão ordinária da comissão do 
processo seletivo simplificado para ingresso no 
PPGFSC/UFSC, no semestre 2021/2, transcorrida 
durante o período de 21 de outubro a 4 de novem-
bro de 2021. 

 
No período transcorrido entre vinte e um de outubro a quatro de novembro do ano de dois mil 1 

e vinte e um, reuniu-se, por meio do sistema de interação de áudio e vídeo, a comissão do pro-2 

cesso seletivo simplificado para ingresso no semestre 2021/2, composta pelos Prof. Dr. Marcelo 3 

Henrique Romano Tragtenberg, Prof. Dr. Renné Luiz Câmara Medeiros de Araújo e Profª. Drª. 4 

Cristiani Campos Plá Cid, nomeada por intermédio da portaria nº. 64/2021/PPGFSC, de 04 de 5 

outubro de 2021, a fim de estabelecer o resultado final do processo seletivo simplificado para 6 

ingresso nos cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Física, con-7 

forme os critérios estabelecidos nos editais nos. 7/2021/PPGFSC e 8/2021/PPGFSC respectiva-8 

mente. Após a análise da documentação dos candidatos inscritos, a comissão atribuiu a nota 9 

N1, nota normalizada do Exame Unificado de Pós-graduação em Física (EUF), assim como a nota 10 

N2, nota da análise do curriculum, conforme as tabelas abaixo: 11 

 

 
 

 
 

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às quinze horas e cinquenta minu-12 

tos, quando eu, Natalia Vale Asari, lavrei a presente ata, que se aprovada, será assinada pelo 13 

presidente e demais membros. Florianópolis, 04 de novembro de 2021. 14 

http://www.ppgfsc.posgrad.ufsc.br/
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