
 

 
 

 
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO - BOLSA DE PÓS-DOUTORADO FAPEJ 2020 

 

Em 18 de fevereiro de 2020 foi divulgado o edital para seleção de bolsistas de pós-doutoramento 

FAPERJ do PPGN, para implementação em 2019/1, disponível no site do PPGN. Foi disponibilizada uma cota 

de bolsa para este processo seletivo. 

Os candidatos inscritos no processo seletivo dentro do prazo regulamentar estão listados abaixo: 
Candidato Supervisor 

Christian Ferreira Eliane Fialho 

Michele Ribeiro Sgambato Rosana Sales da Costa 

Mila Weydtt Reginatto Tatiana El-Bacha Porto 

A comissão de avaliação foi constituída por dois docentes externos à UFRJ e dois docentes internos 

do PPGN. Os currículos Lattes foram analisados e pontuados seguindo os critérios divulgados no edital  
Nome Vínculo Institucional CV Lattes 

Adriano Lima Silva 
(externo) 

Professor Adjunto da 
Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná 
http://lattes.cnpq.br/0458762470614776 

Anna Paola Pierucci 
(interno) 

Professora Associada da 
Universidade Federal do Rio 

de Janeiro 
http://lattes.cnpq.br/7665122575992914 

Julio Daleprane 
(externo) 

Professor da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro 

http://lattes.cnpq.br/6027048461430935 

Mariana Costa Monteiro 
(interno) 

Professora Associada da 
Universidade Federal do Rio 

de Janeiro 
http://lattes.cnpq.br/5396874446144616 

O processo seletivo deu início pela avaliação dos critérios de elegibilidade do supervisor e do 

candidato, descritos no edital. O candidato Christian Ferreira não foi avaliado em virtude do supervisor ser 

docente colaborador do PPGN. Posteriormente, a avaliação se constituiu da análise de currículo dos 

candidatos e do projeto a ser desenvolvido com a supervisão de docente permanente do PPGN.  

Os projetos foram enviados por e-mail aos pesquisadores avaliadores, em arquivo PDF, juntamente 

com o link do formulário online do Google forms para o registro da avaliação. Todos os candidatos 

apresentaram projetos muito bem qualificados e aprovados quanto ao mérito. A classificação dos 

candidatos, definida a partir do somatório de pontos das duas fases de seleção, está apresentada abaixo: 

Candidato 
Pontuação do 

currículo 

Pontuação do 

projeto 
Pontuação final Classificação 

Michele Ribeiro Sgambato 14,5 8,1 22,6 1º  

Mila Weydtt Reginatto 9,5 9,2 18,7 2º 

A candidata Michele Ribeiro Sgambato foi selecionada para receber a cota de bolsa FAPERJ, pelo 
período de 12 meses. 
 

Rio de Janeiro 27 de março de 2020. 
 


