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ATA Resultado Processo Seletivo Bolsista PNPD

EDITAL 07/PPGFMC/2018
A Comissão de Seleção de Doutorado do PPGFMC, composta pelos professores doutores Jamil Assreuy, Juliana
Ferreira e José Eduardo da Salva Santos reuniu-se no dia 22 de novembro de 2018 e analisou, sob a presidência do
primeiro, os desempenhos das candidatas, utilizando os seguintes critérios previstos no Edital 07/PPGFMC/2018
para composição das notas finais:

Carta de Intenções (Peso 2);
Projeto de Pesquisa CPeso 3);
Apresentação e defesa do Projeto de Pesquisa CPeso 3)
Currículo Lattes (Peso 2).

As duas inscritas tiveram as suas inscrições homologadas. Conforme previsto no Edital, foram valorizados nas
propostas das candidatas: abordagem multidisciplinar conectando diferentes áreas do PPGFMC, capacidade de
agregar novas metodologias e viabilizar a utilização da infraestrutura já existente. A pontuação do CV Lattes foi
feita conforme o disposto no Edital e atribuindo-se nota 10 Cdez) ao maior valor, expressando as demais em
proporcionalidade.

As notas dos diversos quesitos encontram-se na tabela abaixo e na sequência, os elementos de atribuição de notas
pela Comissão de Seleção.
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Elementos de análise e pontuação:
1) Carta de Intenções; ambas as candidatas mostraram interesse em se vincular ao PPGFMC, além de explicitarem
suas habilidades e percursos acadêmicos. A Comissão então atribuiu a nota máxima para as duas candidatas.
2) CV: usando os critérios de pontuação explicitados no Edital, dentro dos objetivos do PNPD e caraterísticos de
Jovens doutores interessados em se vincular ao grupo de pesquisa, a Comissão computou 24 pontos para a Dra. Ana
e 26,4 pontos para a Dra. Fabiana. Pelo disposto no Edital a Dra. Fabiana teve seu CV valorado como nota lO (dez)
e feita a proporcionalidade no CV da Dra. Ana.
3) Prometo de Pesquisa: embora ambos os projetos sejam interessantes e adequados ao Edital, a Comissão entendeu
que o prometo da Dra. Ana se diferenciou por ser mais focado, de exequibilidade imediata, e capaz de agregar novas
metodologias ao Programa com infraestrutura existente. O prometo da Dra. Fabiana tem uma menor exequibilidade
já que seu desenvolvimento se prolonga por período grande, não agrega novas metodologias ao Programa, além de
não ter uma estimativa de custo.
4) Apresentação e defesa do projeto: ambas as candidatas apresentaram seus projetos com clareza, com slides de
boa qualidade e ilustrativos dos pontos relevantes. Na defesa do projeto, também feita com qualidade, a Comissão
percebeu um maior domínio do tema e dos desenvolvimentos do projeto na arguição da Dra. Ana. Por vezes, a Dra.
Fabiana parecia ter dúvidas quanto a aspectos do projeto.

Isto posto, a Comissão de Seleção recomenda o nome da Dra. Ana Elisa Speck Aguçar para o ingresso no PPG em
Farmacologia da URSC come bolsista PNPD
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