
 
 
 
 
 

 
 

EDITAL 031/2017 

 

 

RESULTADO DA TRANSFERÊNCIA EXTERNA, E RETORNO A PORTADOR DE DIPLOMA DE 

CURSO DE GRADUAÇÃO (2ª Etapa) 

 

 

Resultado do processo, realizado no período de 22 a 26 de maio de 2017, para ingresso no 2º semestre 

de 2017, para os seguintes Cursos:  

 

 

AGRONOMIA 

 

 

ORDEM CANDIDATO ORIGEM PARECER MOTIVO 

1.  BRUNA BIASIOLO TE APTA 
Atende a todos os itens do 

edital. 

2.  
CRISTHIANE MANFROI 

VIAPIANA 
RD APTA 

Atende a todos os itens do 

edital. 

3.  CRISTIANE GRACIETTI RD APTO 
Atende a todos os itens do 

edital. 

4.  GEANICE LÊDO RD APTO 
Atende a todos os itens do 

edital. 

5.  ILSON VASSEM JUNIOR RD APTO 
Atende a todos os itens do 

edital. 

6.  
MAYCKON ANTONIO 

CARDOSO PADILHA 
RD APTO 

Atende a todos os itens do 

edital. 

7.  ROGERIO KORMANN RD APTO 
Atende a todos os itens do 

edital. 

8.  
TIAGO SORG 

JURGENSEN 
TE INAPTO 

Não concluiu todas as disciplinas 

da 1ª fase, conforme item 2.2 do 

edital. 

9.  VALÉRIA COSTA TE INAPTO 

Não apresentou atestado de 

matrícula ou trancamento do 

semestre vigente, conforme item 

2.2 do edital.  

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 

ORDEM CANDIDATO ORIGEM PARECER MOTIVO 

1.  ANDRESA CAPRI RD APTA 
Atende a todos os itens do 

edital. 

2.  
RAFAEL BONELLA 

ZUGLIANELLO 
TE APTO 

Atende a todos os itens do 

edital. 

 

ENGENHARIA FLORESTAL* 

Não houve solicitações 

 

*ORIGEM:   TE – Transferência Externa / RD – Retorno de Diplomado 

Data da matrícula: 7 e 8 de agosto de 2017  

Horário: 08:30h às 11:30h e das 15h às 17h. 

Local: Secretaria de Ensino de Graduação do CAV. 

Observação: 

Os candidatos aprovados deverão comparecer com os seguintes documentos, para efetuar a matrícula: 

 Diploma ou certificado de conclusão do ensino médio (original ou cópia autenticada); 

 Histórico do ensino médio (original ou cópia autenticada); 

 Certidão de quitação com a justiça eleitoral (cópia); 

 Certidão de nascimento ou casamento (cópia); 

 Certificado de Alistamento Militar, no caso de candidatos do sexo masculino (cópia); 

 CPF (cópia); 

 Carteira de identidade (cópia); 

 Comprovante de vacina contra rubéola, no caso de candidatas do sexo feminino com idade até 

40 anos (cópia); 

 Atestado médico comprobatório de sua condição de saúde, especificando sua aptidão à prática de 

exercícios físicos para cursar a disciplina Educação Física Curricular obrigatória no curso de 

Agronomia (original) 

 Histórico original do curso de graduação da Instituição de origem, atualizado, carimbado e 

assinado (original ou cópia autenticada); 

 Programas das disciplinas possíveis de validação (originais, carimbados e assinados).  

Obs: Caso alguns dos documentos acima citados já tenham sido enviados ou entregues no 

processo seletivo não há necessidade de reapresentá-los. 

              Lages-SC, 07 de junho de 2017. 

 

 

João Fert Neto 

Diretor Geral  

CAV UDESC 


