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Seleção de candidatos à bolsa de Professor Visitante no Brasil no âmbito 
do Programa Institucional de Internacionalização – CAPES – PrInt 

 
RESULTADO FINAL PPGN 2020 

 
Em 12 de março de 2020, reuniu-se a comissão de avaliação do processo seletivo para bolsista de 

Professor Visitante no Brasil (PVB), no âmbito do Programa Institucional de Internacionalização 
CAPES/PrInt do Programa de Pós-graduação em Nutrição – PPGN/UFRJ. A comissão foi constituída pelos 
professores doutores Mariana Costa Monteiro (Vice-coordenadora do PPGN), Gilberto Kac (membro 
interno do PPGN) e Cristiana Pedrosa Melo Porto (membro externo), que executou avaliação dos 
candidatos em conformidade com o Edital no 41/2017 – CAPES/PrInt e com a Portaria CAPES no 289, de 
28 de dezembro de 2018. O edital de seleção do PPGN 2020 foi aprovado em reunião ordinária de 
16/12/2019 e tornado público no sítio do PPGN na internet (www.ppgn.nutricao.ufrj.br) no dia 06/01/2020. 
Foi disponibilizada uma vaga de bolsa para PVB. Houve uma candidatura de Pesquisador estrangeiro: Atze 
Jan Van Dere Goot, Wageningen University, Países Baixos, submetido pela proponente do PPGN 
Professora Anna Paola Trindade Rocha Pierucci. O candidato apresentou documentação em conformidade 
aos requisitos exigidos em edital. O candidato apresentou planejamento para: 1) ofertar “Curso de Food 
Structuring”; 2) apresentar um seminário em disciplina obrigatória do PPGN; 3) atuar como consultor na 
análise e discussão de resultados de projetos do PPGN em andamento nessa linha, no período de 
07/11/2020 à 22/11/2020. A comissão considerou que o candidato possui excelente currículo com 
reconhecimento mundial sobre o tema proposto e que a proposta possui adequação quanto à inserção no 
Projeto Institucional de Internacionalização do PPGN e da UFRJ, pois atende à temática definida no 
contexto de Nutrição e Sustentabilidade e potencial de multiplicação de conhecimento e técnica para o 
ensino de pós-graduação e futuros novos projetos de pesquisa. Portanto, o pesquisador Atze Jan Van Dere 
Goot foi indicado pela comissão a recebimento da bolsa PVB. Nada mais havendo a tratar a comissão 
encerrou a avaliação.  

Rio de Janeiro, 13 de março de 2020 
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Dra. Cristiana Pedrosa Melo Porto 
Professora Associada do INJC 
Membro externo 
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Dr. Gilberto Kac 
Professor Titular do INJC 
Membro interno do PPGN 
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Dra. Mariana Costa Monteiro 
Professora Associada do INJC 
Vice-Coordenadora do PPGN

 
 
 

 
 


