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ERRATA – ATA DO PROCESSO SELETIVO DE MESTRADOS DO PPGN PARA 

CONCESSÃO DE BOLSA FAPERJ NOTA 10 – 2020 
 
Em 11/03/2020 a banca de seleção constituída pelas professoras Mariana Costa 

Monteiro (Vice-coordenadora do PPGN), Rosana Sales da Costa (Membro do copo 
deliberativo do PPGN) e Tatiana El-Bacha (Membro do copo deliberativo do PPGN) reuniu-
se e procedeu a avaliação dos relatórios de atividades e documentos comprobatórios, 
históricos escolares e cartas de encaminhamento do orientador dos candidatos que se 
inscreveram no processo seletivo, a saber: 1) Christine Katherine Alvez Zago Gonçalves 
Lima; 2) Jaqueline Moreira Curtis Peixoto e  3) Victor Paulo Ferreira da Silva, todos 
orientados pela Professora Anna Paola Trindade Rocha Pierucci. Após a divulgação do 
resultado, no dia 12/03/2020, a discente Larissa Almenara Abreu Moreira, orientada pela 
Professora Eliane Rosado, entrou em contato com a secretaria do PPGN para entender o 
motivo do seu nome não estar citado entre os candidatos que concorreram a bolsa. No dia 
16/03/2020 os documentos entregues pela discente foram revistos e a carta de indicação foi 
localizada junto aos comprovantes do relatório. Nesse sentido, no dia 16/03/2020 as 
professoras que realizaram a seleção se reuniram e avaliaram o relatório de atividades da 
candidata Larissa Moreira. Os critérios de avaliação dos candidatos, estabelecidos em reunião 
de CD-PPGN realizada ordinariamente no dia 17/02/2020, foram os seguintes:  
 
CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PARA RENOVAÇÃO DE BOLSA: 

1. Não possuir conceito em disciplinas diferente de A ou B; 
2. Já ter concluído o exame de qualificação dentro do prazo regulamentar.  
3. Não apresentar pontuação nula (zero) em qualquer um dos três (3) itens a serem 

avaliados no relatório do bolsista. 
 
ITENS DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES (atividades executadas em 2019 para 
mestrandos) 

 
1. Experiência em docência – máximo de 2,0 pontos (0,4 ponto por cada hora/aula 

ou palestra em evento) 
• Aulas ministradas na graduação, (declaração do orientador ou responsável pela 

disciplina, contendo carga horária, tema e identificação da disciplina); participação 
como palestrante convidado em cursos de pós-graduação Lato senso e/ou Stricto 
senso (declaração do coordenador do curso ou responsável pela disciplina). 

 
2. Produção científica - máximo de 5,0 pontos   

 
Quadro 1. Pontuação de artigos científicos e livros/capítulos de livros aceitos ou 
publicados 
QUALIS CAPES 
periódicos/livros 

Como 1º autor Como um dos autores 

A1/L4 5,00 4,00 
A2/L3 4,25 3,25 
B1/L2 3,50 2,50 
B2/L1 3,00 2,00 

B3 2,50 1,50 
B4 2,00 1,00 
B5  1,50  0,75 
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Artigo submetido para publicação (comprovação de envio e artigo enviado) 
Como 1o autor(a) – 1,5 pontos 
Co-autoria – 0,75 ponto 

  
Quadro 2. Pontuação de resumos publicados em eventos científicos 

Abrangência do evento Como 1º autor Como um dos autores 
Internacional 1,5 1,0 

Nacional 1,0 0,5 
 
Obs.: se o bolsista tiver apresentado o trabalho na forma oral (comprovada com 

certificado) será acrescido 0,5 ponto no respectivo resumo. 
 

3. Outras atividades e distinções – máximo de 3,0 pontos 
Item de avaliação Pontuação Comprovação 
Prêmios e menções 
honrosas 1,0 ponto por item Cópia do certificado do prêmio. 

Orientação de iniciação 
científica (IC) 

1,0 ponto (limite de 1 IC, 
com resumo vinculado) 
 
0,8 ponto (limite de 1 IC, 
sem resumo vinculado 

Disciplina no histórico escolar e 
declaração do orientador 
identificando o aluno orientado, CPF, 
Título do projeto e informação sobre 
a publicação de resumo. 

Participação em projeto 
de extensão 

1,0 ponto (limite de um 
projeto) 

Declaração de orientador, projeto com 
cadastro no SIGPROJ e/ou SIGA. 

Atividades educativas à 
sociedade 

0,5 ponto por atividade 
(limite de duas) 

Escolas, ONGs, hospitais, ou outra 
instituição de assistência à sociedade. 
Declaração de orientador com 
especificação do tema, carga horária e 
local da atividade. 

Publicação em outros 
veículos (jornais, 
revistas) 

0,5 ponto por item, limite 
de 2 itens Cópia da matéria publicada 

Livro ou capítulo de 
livro técnico, didático 
ou pedagógico 

2,0 pontos, limite de 1 
item Cópia do livro/capítulo 

Avaliador de banca de 
TCC  

0,5 ponto, limite de 2 
bancas Declaração da coordenação do Curso 

Co-orientador de 
mestrado (aplica-se ao 
doutorado) 

1,0 ponto, limite de 1 
dissertação Declaração da coordenação do Curso 

Orientador de TCC 1,0 ponto, limite de 1 TCC Declaração da coordenação do Curso 

Apresentação oral de 
trabalhos em eventos 
científicos 

1,0 ponto para evento 
internacional 
0,5 ponto para evento 
nacional 

Certificado do evento 

Participação em 
comissões institucionais 

0,5 ponto, limite de 2 
comissões Declaração do coordenador 

Aprovação em concurso 
publico 

0,5 ponto, limite de 2 
aprovações Publicação 

Avaliador de tema livre 
em congresso/evento 

0,25 ponto, limite de 4 
eventos Declaração coordenação evento 
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Como critério de desempate: 
1- Classificação no processo seletivo para ingresso no mestrado 
2- Qualidade da produção científica como 1o autor(a) 

  
Após análise dos relatórios a comissão apresentou os seguintes resultados: 
 

NOME PONTUAÇÃO 
RELATÓRIO CLASSIFICAÇÃO 

Christine Katharine Alves Zago Gonçalves Lima 9,0 1º 
Jaqueline Moreira Curtes Peixoto 7,5 2º 
Larissa Almenara Abreu Moreira 7,3 3º 
Victor Paulo Pereira da Silva 5,75 4º 

 
Dessa forma, as candidatas indicadas para a Bolsa Vinculada ao Programa 

MESTRADO Bolsa nota 10 foram Christine Katherine Alvez Zago Gonçalves Lima e 
Jaqueline Moreira Curtis Peixoto. Nada mais havendo a tratar a comissão encerrou suas 
atividades. 

Rio de Janeiro 16 de março de 2020 
 

 
______________________________ 
Mariana Costa Monteiro 
Vice-coordenadora do PPGN 
 
 
______________________________ 
Rosana Sales da Costa 
CD-PPGN 
 
 
______________________________ 
Tatiana El-Bacha 
CD-PPGN 
 
 


