
 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 1264/2021 
 VAGAS REMANESCENTES 

MESTRADO 
Lista dos aprovados por ordem de classificação 

NOME CANDIDATO Orientador Linha de pesquisa 

FRANCISCO MURILO SOUSA 
DA ROCHA 

Jonato Prestes 
jonato@p.ucb.br 

Mestrado em SAÚDE E FUNCIONALIDADE 
NO ENVELHECIMENTO 

JOBE PETTER 
Lucy O. Gomes 
lucy@p.ucb.br 

Mestrado em SAÚDE E FUNCIONALIDADE 
NO ENVELHECIMENTO 

MONIQUE KAREN DE BRITO 
TELES 

Vicente Paulo Alves 
vicente@p.ucb.br 

Mestrado em SAÚDE E FUNCIONALIDADE 
NO ENVELHECIMENTO 

 
PROCESSO SELETIVO - DOUTORADO 

Lista dos aprovados por ordem de classificação 

NOME CANDIDATO Orientador  

NADIA MARISA SOTERIO DE 
OLIVEIRA 

Lucy O. Gomes 
lucy@p.ucb.br 

Doutorado em SAÚDE E 
FUNCIONALIDADE NO 

ENVELHECIMENTO 

 

Brasília, 2 de março de 2021. 
______________________________ 

Prof. Vicente Paulo Alves 
Coordenador do PPG em Gerontologia 

OBSERVAÇÕES: 

1) Após as entrevistas, será divulgado o resultado parcial no dia 03 de março e o resultado final no dia 4 de março, 

uma lista com os nomes dos candidatos aprovados e seus orientadores, que foram definidos pela banca de 

entrevista.   

2) A matrícula será feita automaticamente em todas as disciplinas que serão ofertadas nesse 1º semestre de 2021, 

cuja “Grade Horária”, incluindo os dias de aula, estão disponíveis no site do Programa: 

https://ucb.catolica.edu.br/portal/curso/gerontologia/. Caso o aluno não queira cursar uma ou outra disciplina 

agora, ele poderá procurar o ATENDE para solicitar a exclusão. É ALTAMENTE RECOMENDADO que, procure o 

orientador antes da matrícula para receber orientação de quais as disciplinas a serem escolhidas.  

3) Enquanto permanecer as regras da emergência sanitária da pandemia, as aulas serão virtuais, salvo indicação de 

cada professor. A coordenação fará um encontro presencial, com todos os protocolos de segurança, no dia 8 de 

março das 14h00 às 17h00, em local a ser indicado posteriormente, com transmissão ao vivo para os que não 

puderem comparecer.  

4) O processo de orientação é fundamental para a realização do Mestrado e Doutorado, portanto, cada um deve 

procurar seus orientadores logo no início das aulas para estabelecer um cronograma de encontros com o 

orientador; 

5) Posteriormente será comunicado quando serão realizadas as provas de línguas estrangeiras para aqueles que não 

possuem os certificados homologados pelo Regulamento: mestrado (inglês); doutorado (inglês e uma 2ª língua); 

6) A matrícula só é efetuada quando é pago a primeira mensalidade (P1). Observar a data de vencimento do boleto. 

https://ucb.catolica.edu.br/portal/curso/gerontologia/

