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EDITAL PNPD/CAPES 2017
Ata da reunião da Comissão de Avaliação para a seleção do bolsista de pós-doutorado no âmbito do Programa
Nacional de Pós-Doutorado da CAPES 2017.
Às 12h30 do dia 31 de outubro de 2017, reuniu-se na sala 431 do PROARQ (FAU/UFRJ) a Comissão de Avaliação dos
candidatos à bolsa de pós-doutorado. A Comissão é constituída pelos membros da Comissão de Coordenação do
Programa, ou seja, os professores Monica Santos Salgado, Gustavo Rocha-Peixoto, Giselle Arteiro Nielsen Azevedo,
Ethel Pinheiro Santana, e Laís Bronstein. A prof. Andrea Queiroz Rego justificou sua ausência, mas deixou por escrito
seu parecer sobre a seleção. Iniciando a reunião, a prof. Monica apresentou a lista dos candidatos conforme ordem de
inscrição: Rogério Goldfeld Cardeman, Juliane Figueiredo Fonseca, Glaucineide do Nascimento Coelho, José de Souza
Brandão Neto, e Rafael Barcellos Santos. Na sequencia, a Comissão analisou os documentos apresentados pelos
candidatos e verificou que todos os candidatos atendiam às exigências da CAPES e estariam aptos a receber a referida
bolsa. Na segunda etapa, a Comissão deu início à análise dos currículos e projetos de pesquisa apresentados pelos
candidatos, considerando como critérios: 1) aderência do projeto de pesquisa e do plano de trabalho propostos,
considerando as pesquisas em desenvolvimento no PROARQ e seus desdobramentos no Programa; 2). A produção
bibliográfica qualificada dos candidatos nos últimos 5 anos com ênfase nas publicações em periódicos. Após a análise e
considerando a documentação apresentada pelos candidatos a Comissão classificou os candidatos conforme segue: 1°
classificado José de Souza Brandão Neto; 2° classificado Rogério Goldfeld Cardeman; 3° classificado Glaucineide do
Nascimento Coelho; 4° classificado Rafael Barcellos Santos; 5° classificado Juliane Figueiredo Fonseca. Dessa forma,
para esta seleção a Comissão indica o candidato José de Souza Brandão Neto. Este resultado será divulgado no site
do PROARQ e na secretaria do Programa, até o dia 14 de novembro de 2017, até 18h. Não havendo mais nada a tratar,
eu Monica Salgado lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos membros da Comissão de Avaliação. Rio de
Janeiro, 31 de outubro de 2017.

