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Seleção de candidatos à bolsa de Professor Visitante Júnior e Professor 
Visitante Sênior no Exterior 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 Júnior (PVJ) e Professor Visitante Sênior no exterior (PVS), 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 Anna Paola Trindade Rocha Pierucci (Coordenadora do PPGN), Mariana 
Costa Monteiro (membro interno 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 2019 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. Foram disponibilizadas uma (1) vaga de bolsa para PVJ e três (3) vagas para PVS. Não houve 
candidatura para a bolsa de PVJ. Houve apenas uma candidatura para a bolsa de PVS, submetida pela Professora 
Wilza Arantes Ferreira Peres. A candidata apresentou documentação em conformidade aos requisitos exigidos em 
edital. A Professora Wilza Peres apresentou planejamento para realização de projeto como PVS na Fundación 
IMDEA Alimentación, em Madri, Espanha, intitulado “Modulacao epigenética por ácidos graxos poli-insaturados n-3 e 
compostos bioativos (Silybum Marianum L) na doença hepática gordurosa não alcoólica”, sob a supervisão do 
Professor Alberto Davalos, no período de agosto de 2020 a novembro de 2020. A comissão considerou que a 
proposta apresentada 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. Sendo assim, a 
Professora Wilza Arantes Ferreira Peres foi aprovada e considerada apta ao recebimento da bolsa PVS. Nada mais 
havendo a tratar a comissão encerrou a avaliação. 

Rio de Janeiro, 13 de março de 2019 
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