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ANEXO 1 

FICHA DE ESCOLHA DO(S) PROJETO(S) DE INTERESSE 

1. DADOS PESSOAIS:

Nome:________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________Bairro: _______________________ 

- Cidade: _____________________________UF: _____CEP:____________________

- Telefone: (   )____________ Celular: (   ) ____________ E-mail:________________

2. Opção 1: PROJETO(S) OU ÁREA(S) DE INTERESSE (assinalar com “X” UMA OPÇÃO

OBRIGATORIAMENTE e, facultativamente, uma segunda opção indicando ordem de prioridade 

com número 1 na primeira opção e 2 na segunda opção): 

Docente (Orientador) Projeto Vagas 
Adriano Tony Ramos 

http://lattes.cnpq.br/9885125021334074 

E-mail: adriano.ramos@ufsc.br

Inovações no diagnóstico em 
patologia veterinária;  
Medicina veterinária forense  

1 

Alexandre de Oliveira Tavela 

http://lattes.cnpq.br/0640807991403603 

E-mail: alexandre.tavela@ufsc.br

Aspectos epidemiológicos, 
ecológicos e sociais das doenças 
infectoparasitárias dos 
animais;Terapias e tecnologias 
convencionais e inovadoras para o 
controle das parasitoses dos 
animais; Alternativas para o manejo 
da resistência parasitária. 

1 

Aline Félix Schneider Bedin 

http://lattes.cnpq.br/2803214607997127 

E-mail: aline.f.schneider@ufsc.br

Digestibilidade verdadeira e perdas 
endógenas de minerais para aves; 
Alimentos convencionais e 
alternativos na dieta de 
aves; Coberturas artificiais para ovos 
comerciais. 

1 

Edmundo C Grisard 

http://lattes.cnpq.br/1067410443144841 

E-mail: edmundo.grisard@ufsc.br

Avaliação de aspectos celulares e 
moleculares da eficácia da 
miltefosina no tratamento da 
leishmaniose visceral canina. 

1 

Evelyn Winter da Silva  

http://lattes.cnpq.br/3003586827234371 

E-mail: evelyn.winter@ufsc.br

Potencial antitumoral de extratos 
vegetais; Prospecção de 
biomarcadores para detecção de 
agravos em Medicina Veterinária 

1 

Fabiano Dahlke 

http://lattes.cnpq.br/4373399742588480 

E-mail: fabiano.dahlke@ufsc.br

Qualidade de matérias primas, 
aditivos e processamento de rações 
para aves; 
Sistemas de produção, pesquisa e 
validação de metodologias 
alternativas na avicultura 

2 

Francielli Cordeiro Zimermann Avaliação do perfil de expressão de 
genes candidatos ao envolvimento 

1 
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http://lattes.cnpq.br/1564987933937125 

E-mail: francielli.zimermann@ufsc.br 

etiológico da Miopatia Dorsal Cranial 
em frangos de corte; Miopatias em 
frangos de corte; Ornitopatologia 

 
Giuliano Moraes Figueiró 

http://lattes.cnpq.br/8996958034907090  

E-mail: giuliano.figueiro@ufsc.br  

Avaliação da rentabilidade x 
produtividade na produção animal; 
 
Utilização de fitoterápicos e 
alternativas de bem-estar em 
animais de produção. 

1 

 
Grasiela De Bastiani 

http://lattes.cnpq.br/5928908938170982 

E-mail: grasiela.bastiani@ufsc.br 

Imaginologia e anatomopatologia do 
sistema locomotor equino; 
Desenvolvimento de alternativas de 
tratamentos convencionais e 
integrativos na clínica e cirurgia de 
equinos.  

1 

 
Greicy Michelle M. Conterato 

http://lattes.cnpq.br/2608761450046726 

E-mail: greicymmc@gmail.com  

Atividade antioxidante e 
antidiabética de compostos bioativos 
de plantas em sistemas celulares e 
in vivo. Avaliação do estresse 
oxidativo e sua relação com doenças 
em Medicina Veterinária.  

1 

 Marcos da Silva Azevedo  

http://lattes.cnpq.br/2952494727912551  

E-mail: 

marcosazevedo@unipampa.edu.br  

Emprego da avaliação objetiva e de 
métodos terapêuticos em medicina 
esportiva equina 

1 

 Mario Steindel 

http://lattes.cnpq.br/5914703519900890 

E-mail: mario.steindel@ufsc.br 

Novos produtos de interesse 
biotecnológico a partir de fungos 
endofíticos de plantas de mangue da 
Ilha de Santa Catarina 

1 

 Priscila de Oliveira Moraes 

http://lattes.cnpq.br/6916019289801851  

E-mail: priscila.moraes@ufsc.br  

Nutrição de cães e gatos;  
Produção e nutrição de coelhos; 
Relação entre nutrição e microbiota 
para animais monogástricos. 
 

1 
 

 
Rogério Luizari Guedes 

http://lattes.cnpq.br/1234943869801260 

E-mail: rogerio.guedes@ufsc.br  

Estudos de Videocirurgia na 
medicina veterinária; Estudos em 
Clínica Cirúrgica de pequenos 
animais; Estudos em Técnica 
Cirúrgica de pequenos animais; 
Desenvolvimento de materiais para 
o ensino da cirurgia.  

1 

 
Vanessa Sasso Padilha 

http://lattes.cnpq.br/2464837112772611 

E-mail: vanessa.sasso@ufsc.br 

Avaliação de técnicas alternativas 
para sedação e anestesia em 
animais; Técnicas 
alternativas/complementares no 
controle da dor; Efeitos da terapia 
Reiki em cães e gatos. 

2 

 

Vitor Braga Rissi  

http://lattes.cnpq.br/3388550039533131 

E-mail: vitor.rissi@ufsc.br  

Avaliação de suplementos 
alternativos para melhoria do 
desenvolvimento embrionário in vitro 
e implantação; Avaliação do 
Estresse de Retículo 
Endoplasmático e suas 
consequências durante o 
desenvolvimento in vitro de 
embriões bovinos; 

2 
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3. FORMAÇÃO SUPERIOR: 
Graduação: - Curso: __________________________________________   Data de Conclusão:  /  / 
- Instituição: _________________________________________________ 
Especialização: - Curso: _______________________________________   Data de Conclusão:  /  / 
- Instituição: _________________________________________________ 
 
 
4. DOCUMENTOS: (CHECK-LIST: faça essa verificação antes de enviar todos os documentos) 
 
 Comprovante de inscrição online (disponível em https://ppgmvci.ufsc.br/) 

 Ficha com a indicação dos dois projetos de interesse (ANEXO 1). 

 Cópia digital do diploma de graduação, OU 

 Cópia digital do comprovante de conclusão da graduação. 

 Cópia digital do comprovante de estar cursando a última fase do curso de graduação. 

 Cópia digital do histórico escolar do curso de graduação. 

 Cópia digital do documento de identidade e do CPF (CIC) para candidatos brasileiros e do 

passaporte para estrangeiros. 

 Cópia digital do Curriculum Vitae em Língua Portuguesa (conforme ANEXO 2). 

 Carta(s) de recomendação preenchida conforme o edital e enviada por e-mail pelo informante 

(ANEXO 3). 

 Carta de interesse escrita e assinada pelo(a) candidato(a) conforme descrita no edital 

(ANEXO 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local/Data: ___________________, ______ de __________________ de ______  
 
 
 
Assinatura: ___________________________________________ 
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