APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE
ALIMENTOS / 2º SEMESTRE 2021

OBSERVAÇÕES - LEIA COM ATENÇÃO!
1. Conforme informado durante o processo seletivo, ainda não há
previsão de bolsas para o segundo semestre de 2021. A distribuição de bolsas
contemplará a inclusão de alunos já cursando o programa e atualmente sem bolsa,
a ser divulgada quando houver bolsas disponíveis.
1.1. A possibilidade de matrícula como Estudante Especial (aquele que se matricula em
uma ou mais disciplinas isoladas em um determinado período letivo, sem ser aluno regular
do programa) é incentivada, para que os alunos possam cumprir créditos para um futuro
ingresso

em

novo

processo

seletivo

(https://www.dac.unicamp.br/portal/estude-na-

unicamp/estudante-especial ).

2. Os alunos ingressantes regulares deverão realizar sua matrícula conforme
calendário divulgado pela DAC nos dias 20 a 22 de julho de 2021, ou em 09/08/2021
(suplementar) (https://www.dac.unicamp.br/portal/calendario/2020/pos-graduacao).
ATENÇÃO! Verificar documentação exigida no item 10 do Edital. ATENÇÃO!
Estrangeiros deverão solicitar a carta de aptidão de matrícula com antecedência à
DAC (verificar itens 10.2.c e 10.4 do Edital)
3. O SAE (serviço de apoio ao Estudante) da Unicamp oferece auxílios
financeiros destinados aos estudantes de pós-graduação da Unicamp que apresentem
e comprovem dificuldades financeiras para garantir sua permanência na universidade.
Os alunos de pós-graduação poderão se candidatar apenas às bolsas: Bolsa
Alimentação e Transporte (BAT), Programa de Moradia Estudantil (PME) e Bolsa
Auxílio

Moradia

(BAM).

Para

maiores

informações,

visite

o

site:

https://www.sae.unicamp.br/servicosocial/bolsas. A Unicamp e o PPGEA não
garantem a aprovação da solicitação.
4. O PPGEA sugere que os candidatos aprovados no processo seletivo, que
possuam excelente desempenho acadêmico, entrem em contato com possíveis
orientadores para solicitação de bolsas por outras fontes de financiamento, inclusive
da FAPESP. Para maiores informações, visite o site: http://www.fapesp.br/261
(Normas para bolsa de doutorado); http://www.fapesp.br/259 (Normas para bolsa de
mestrado).

DOUTORADO - Classificação:
1

Ingrid Alves de Moraes

6

Henrique Ziero

2

Beatriz Varjão Nascimento

7

Eduardo Silva Oliveira

3

Yasmin Lima Brasil

8

Enylson Xavier Ramalho

4

Guilherme Sanaiotti

9

Amanda Melissa Bezerra Oliveira

5

Rayanne França Melo

10

Marcos Alexandre Contri

MESTRADO:
1

Marcelo Gomes Soares

3

Barbara Flaibam

2

Julia Pereira Soalheiro Gonzalez

4

João Luis Paschoa

Lista de espera
5

Francisca Carla Lopes

6

Verônica Rocha Ferreira

Comissão do PPG-EA
02/julho/2021

