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Seleção de candidatos à bolsa de Doutorado Sanduíche no Exterior no 
âmbito do Programa Institucional de Internacionalização – CAPES – PrInt 

 
RESULTADO FINAL PPGN 2020 

 
Em 13 de março de 2020, reuniu-se a comissão de avaliação do processo seletivo para bolsista de 

Doutorado Sanduiche, 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 (Coordenador 
PINS/Print/CAPES-UFRJ e membro interno), Rosana Salles da Costa (membro interno do PPGN), Tatiana 
El-Bacha Porto (membro interno do PPGN), Cristiana Pedrosa Melo Porto (Membro externo do PPGN) e 
Iris Batista Leite (representante discente de doutorado), que executaram 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 
duas vagas de bolsa de doutorado sanduiche pelo período de 6 meses, sendo uma delas alocada no 
Projeto Internacional de Nutrição e Sustentabilidade – PINS. Houve cinco (5) candidaturas para a bolsa 
alocada para o programa do PPGN, submetidas pelas doutorandas Flávia Erika Felix Pereira, Karina dos 
Santos, Andreia Andrade da Silva, Amanda Luisa Sales e Leticia Barbosa Gabriel da Silva e uma (1) 
candidata para a bolsa alocada para o PINS, submetida pela doutoranda Lissandra Amorim. As candidatas 
apresentaram documentação em conformidade aos requisitos exigidos em edital. As candidatas Flávia 
Erika Felix Pereira, Karina dos Santos e Leticia Barbosa Gabriel da Silva retiraram o pleito em função de 
impossibilidade de ajuste de cronograma de início da bolsa. A doutoranda Amanda Luisa Sales apresentou 
planejamento para realização de parte experimental do projeto “Avaliação in vitro do efeito de bebidas 
fermentadas elaboradas a partir de subprodutos da cadeia do café sobre a nefropatia diabética induzida em 
células MRK-52E”, na Universidade Autônoma de Madri, sob a supervisão da Pesquisadora Maria Dolores 
Del Castillo Bilbao, no período de dezembro de 2020 a maio de 2021. A doutoranda Andreia Andrade da 
Silva apresentou planejamento para realização de parte experimental do projeto “Associação dos 
marcadores de consumo alimentar e do recebimento do benefício do Programa Bolsa Família e a variação 
do estado nutricional de escolares”, na Universidade de Greenwich, sob supervisão da Pesquisadora 
Amanda Rodrigues Amorim Adegboye, no período de setembro de 2020 a fevereiro de 2021. A doutoranda 
Lissandra Amorim dos Santos apresentou planejamento para realização de parte experimental do projeto 
“The Mothers, Infants and Lactation Quality (MILQ) Project: A Multi-Center Collaboration Study”, na 
Universidade College London, sob a supervisão do Pesquisador Jonathan Wells, no período de dezembro 
de 2020 a maio de 2021. A comissão considerou que as propostas apresentadas possuem adequação 
quanto à inserção no Projeto Institucional de Internacionalização do PPGN e da UFRJ, pois atendem à 
temática definida no contexto de Nutrição e Sustentabilidade e possuem potencial de multiplicação de 
conhecimento e técnica para o ensino de pós-graduação e futuros novos projetos de pesquisa. 
Considerando os critérios de seleção descritos no edital a doutoranda Lissandra Amorim Santos foi 
indicada para o recebimento da bolsa alocada ao Projeto Internacional de Nutrição e Sustentabilidade 
(PINS/PPGN). A doutoranda Amanda Luisa Sales foi indicada para o recebimento da bolsa alocada ao 
Programa do PPGN e a doutoranda Andreia Andrada as Silva ficou em segundo lugar. Caso as candidatas 
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indicadas não entreguem a documentação obrigatória até a data indicada a mesmo perderá o direito à 
bolsa. Nada mais havendo a tratar a comissão encerrou a avaliação. 

 
 

Rio de Janeiro, 13 de março de 2020 
 
 

_________________________________ 
Dra. Cristiana Pedrosa Melo Porto 
Professora Associada do INJC 
Membro externo do PPGN 
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Dra. Mariana Costa Monteiro 
Professora Associada do INJC 
Vice-coordenadora do PPGN 
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Dra Tatiana El-Bacha Porto 
Professora Adjunta do INJC 
Membro interno do PPGN 
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Dra. Rosana Salles da Costa 
Professora Associada do INJC 
Membro interno do PPGN 
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Dr. Gilberto Kac 
Professor Titular do INJC 
Membro interno do PPGN 
Coordenador do PINS/PrInt/CAPES/PPGN 
 
 
________________________________ 
Iris Batista Leite 
Representante Discente de Doutorado do PPGN

 
 

 

 


