EDITAL Nº 03/2016 PGA/UFSC, DE 19 DE OUTUBRO DE 2016. SELECÃO –
PNPD/2016
Homologação das inscrições e informações sobre o processo seletivo
Todas as inscrições apresentaram os documentos conforme o edital, sendo assim todas
homologadas.
Nº
NOME CANDIDATO
HOMOLOGAÇÃO
1
Alexandre Giesel
Ok
2
Amanda Posselt Martins
Ok
3
Ana Catarina Conte Jakovac
Ok
4
André Braga Junqueira
Ok
5
Joao Henrique Cardoso Costa
Ok
6
Jovani Zalamena
Ok
7
Maria Beatriz Veleirinho
Ok
8
Maria das Graças S.L. Brightwell
Ok
9
Manuela de Souza Diamico
Ok
10
Paola Beatriz May Rebollar
Ok
11
Rafael da Rosa Couto
Ok
12
Roberta Sommavilla
Ok
13
Rogério Gonzatto
Ok
Informações:

Em virtude do elevado número de inscritos e do feriado do dia15/11/16, sendo o
dia 14/11/16 facultativo, o cronograma será alterado:
- No dia 18/11/16 será divulgada a lista dos classificados para a apresentação do
plano de atividades. Serão chamados para esta etapa apenas os primeiros 8 (oito)
candidatos classificados. Esta classificação será a pontuação do Lattes do candidato
(50%) mais o Lattes do orientador (25%), conforme consta no Edital. A apresentação do
plano de atividades pelo candidato será no dia 24/11/16, em sala a ser definida no
PGA/UFSC.
- A pontuação do Lattes do candidato e do orientador será baseada na avaliação
dos artigos e dos capítulos de livros e livros publicados no período de 2011-2016, sendo
que para capitulo de livro serão aceitos no máximo dois quando estes forem referentes à
mesma obra.
- A pontuação para os artigos seguirá o “Qualis Capes 2014”, sendo artigos
A1=100 pontos; A2=85 pontos; B1=70 pontos; B2=55 pontos; B3=40 pontos; B4=25
pontos; B5=10 pontos. Se algum dos artigos não apresentar Qualis Capes na área
indicada pelo candidato, mas apresentar outro Qualis Capes 2014, a maior pontuação
será considerada. Artigos sem Qualis não serão pontuados.

- Para capitulo de livro Internacional = 20 pontos
- Para capitulo de livro nacional = 10 pontos
- Organizador e, ou, editor de livro = 15 pontos

Atenciosamente,
Arcângelo Loss
Presidente da Comissão de Seleção de Bolsas do PGA

