RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO - BOLSA DE PÓS-DOUTORADO PNPD
CAPES 2019
Em 19 de agosto de 2019 foi divulgado o edital de seleção de bolsistas de pós-doutoramento
PNPD/CAPES do PPGN, para implementação em 2019/2, disponível no link
https://drive.google.com/file/d/1DlZMECPsM6JT2YmKn9y8KmGjhVGgl6u8/view
Foi disponibilizada uma (1) bolsa PNPD para a linha de pesquisa Bioquímica Nutricional,
conforme a classificação do candidato.
Os candidatos inscritos no referido processo seletivo PNPD/CAPES, dentro do prazo
regulamentar estão listados abaixo:
Candidato

Supervisor

Ana Carolina Proença da Fonseca

Wilza Arantes Ferreira Peres

Carlos Frederico Lima Gonçalves

Anna Paola Pierucci

Mila Weydtt Reginatto

Tatiana El-Bacha Porto

O processo seletivo se constituiu da análise de currículo dos candidatos e do projeto a ser
desenvolvido com a supervisão de docente do PPGN.
Os currículos foram pontuados pela COPPIN, em 28/08/2019, considerando o número de
publicações em periódicos, a classificação QUALIS CAPES dos periódicos para o ano de 2016, na
área de Nutrição, e a ordem de autoria do candidato na publicação. Em caso de periódicos ainda não
classificados na área de Nutrição (sem QUALIS) foi utilizado o valor do fator de impacto JCR,
conforme detalhado no edital.
A divulgação do resultado final sofreu adiamento em função da etapa de avaliação dos
projetos apresentados pelos candidatos, visando garantir prazos mais amplos e maior tranquilidade
no julgamento de critérios pelos avaliadores externos.
A comissão de avaliação dos projetos foi constituída por docentes permanentes do PPGN e
por docentes externos ao INJC e/ou à UFRJ, preferencialmente bolsistas de produtividade do CNPq
na área de Nutrição ou áreas afins e que tivessem atividade de pesquisa com pertinência com o escopo
dos projetos apresentados pelos candidatos. A relação dos avaliadores é apresentada abaixo:
Nome
Gilberto Kac
Daniel Perrone
Moreira
Andrea Ramalho
Rosangela Alves
Pereira

Vínculo Institucional
Professor Titular da
Universidade Federal do
Rio de Janeiro
Professor Adjunto da
Universidade Federal do
Rio de Janeiro
Professor Titular da
Universidade do Federal do
Rio de Janeiro
Professor Associado da
Universidade Federal do
Rio de Janeiro

CV Lattes
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do
CNPq - Nível 1A
http://lattes.cnpq.br/3138999292930429
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do
CNPq - Nível 2
http://lattes.cnpq.br/7651891582073608
http://lattes.cnpq.br/063964119645638
http://lattes.cnpq.br/6162308583288053

Lucia de Fatima
Campos Pedrosa
Eliane Beraldi
Ribeiro

Professora Titular da
Universidade Federal do
Rio Grande do Norte
Professor Titular da
Universidade Federal de
São Paulo

http://lattes.cnpq.br/1863589790139155
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do
CNPq - Nível 1D
http://lattes.cnpq.br/6518739448365292

Os projetos foram digitalizados e enviados por e-mail aos avaliadores em arquivo PDF, sem
a identificação do nome do candidato, juntamente com o link de formulário online do Google forms
para o registro da avaliação. Cada avaliador recebeu todos os projetos para avaliar.
Todos os candidatos apresentaram projetos muito bem qualificados e aprovados quanto ao
mérito. A classificação dos candidatos, definida a partir da ordem de prioridade do currículo e do
projeto, está disponível no site do PPGN, e apresentada abaixo:
Pontuação dos candidatos inscritos:
Pontuação do

Pontuação do

Pontuação

currículo

projeto

final

Ana Carolina Proença da Fonseca

19,5

9,3

28,8

1º

Carlos Frederico Lima Gonçalves

19,0

8,4

27,4

2º

Mila Weydtt Reginatto

10,0

8,4

18,4

3º

Candidato

Classificação

Levando em consideração a pontuação final a candidata Ana Carolina Proença da Fonseca foi
selecionada para receber a cota de bolsa PNPD disponível.
A bolsa será implementada imediatamente quando o sistema da CAPES permitir a indicação
da bolsista, e terá duração de 12 meses prorrogáveis por igual período. A bolsista deverá apresentar
relatório de atividades ao final de 11 meses a partir da implementação da bolsa, para avaliação pela
COPPIN.
Eventual substituição da bolsista deverá ser submetida à aprovação pela COPPIN, por meio
de requerimento do docente supervisor, com justificativa e apresentação de relatório final do bolsista.
Rio de Janeiro 18 de setembro de 2019

Profa. Mariana Costa Monteiro
Coordenadora Adjunto do PPGN

