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UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB 

PPGBio – Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade 
(Reconhecido pela CAPES conforme portaria nº 478, de 13 de maio de 2020 com aula inaugural em 02 de 

agosto de 2019) 

 

Calendário de inscrição e matrícula do PPGBio em 2022 

Turma IV 

 

A coordenação do PPGBio - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade - da Universidade 

Regional de Blumenau – FURB - no uso de suas atribuições, torna pública o calendário de 

inscrição e matrícula do PPGBio em 2022-2.  

 

 

DESCRIÇÃO PERÍODO 

Lançamento do Edital  Contínuo 

Período de inscrições 27 de junho de 2022 a 18 de 

julho de 2022 

Homologação das inscrições 19 de julho de 2022 

Período de recursos da homologação das inscrições 20 de julho de 2022 (até as 

18:00 h) 

Resposta às solicitações de recursos 21 de julho de 2022 (para o e-

mail do solicitante). 

Defesa da Proposta de Projeto de Dissertação* 25 de julho de 2022, a partir das 

08:00 h 

Divulgação dos resultados 27 de julho de 2022 

Período de recursos do resultado 28 de julho de 2022 (até as 

18:00 h, para o e-mail 

ppgbio@furb.br) 

Respostas às solicitações de recursos  29 de julho de 2022 

Período de matrículas 01 de agosto 2022  

Início das Aulas** 05 de agosto de 2022 

 
*A defesa inicia na data indicada, as 08:00 h, em sala informada por e-mail. O primeiro 

candidato será chamado, conforme ordem de inscrição. Não estando presente o próximo será 

chamado, e assim continuamente. Caso haja necessidade, as apresentações encerram próximo 

as 12:00 h e retornam as 13:30 h. A ausência implica na eliminação do candidato. Se solicitado, 

o candidato poderá defender via plataforma digital, se não morar na região de Blumenau. 

**conforme o edital, o aluno poderá optar por se matricular no segundo semestre, a depender 

da oferta de bolsa. 
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Número de vagas disponíveis por orientador  

 

Docente E-mail Vagas 

 

Ana Lúcia Bertarello Zeni anazeni@furb.br  1 

André Luís de Gasper algasper@furb.br 1 

Daniel Galiano daniel.galiano@uffs.edu.br 1 

Débora Delwing Dal Magro deboradelwing@furb.br  0 

Eduardo Alves de Almeida eduardoalves@furb.br  0 

Isabel Daufenback Machado isabelm@furb.br  1 

Juliane Araújo Greinert Goulart juliane@furb.br  0 

Luís Olímpio Menta Giasson lgiasson@furb.br  1 

Marcelo Diniz Vitorino diniz@furb.br  1 

Michele Debiasi Alberton michele@furb.br  1 

Paula Angélica Roratto proratto@furb.br 0 

Paulo Christiano de Anchietta Garcia pcagarcia@gmail.com  0 

Sérgio Luiz Althoff althoff@furb.br  1 

Sidney Luiz Stürmer sturmer@furb.br  0 

 

 

Blumenau, 24 de junho de 2022. 

 

 

Dr. André Luís de Gasper 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade 
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