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Seleção de candidatos à Bolsa de Capacitação no Exterior no âmbito do 
Programa Institucional de Internacionalização – CAPES – PrInt 

 
RESULTADO PRELIMINAR PPGN 2020 

Em 15 de abril de 2020, reuniu-se, remotamente, a comissão de avaliação do processo seletivo para Bolsa de 
Capacitação no Exterior, 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) e Daniel 
Perrone Moreira (membro externo ao PPGN) e pela representante discente Lissandra Amorim Santos, que 
executaram a 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 16/03/2020 e tornado público no sítio do PPGN na internet (www.ppgn.nutricao.ufrj.br) no dia 16/03/2010. Foram 
disponibilizadas duas (2) cotas de Bolsa Capacitação no Exterior, sendo uma (1) bolsa com duração de 15 dias e 
uma (1) bolsa com duração de um (1) mês. Houve apenas uma candidatura, submetida pela doutoranda Thais 
Rangel Bousquet Carrilho, que apresentou planejamento de 15 dias para realizar treinamento em análises de dados 
necessárias para criação de novas recomendações de ganho de peso gestacional para utilização no SUS, entre 
01/11/2020 e 15/11/2020. O treinamento será no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade da 
Columbia Britânica, Vancouver, Canadá. A comissão considerou que a proposta apresentada atendeu aos requisitos 
constantes em edital e que possui mérito e adequação quanto à inserção no Projeto Institucional de 
Internacionalização do PPGN e da UFRJ. Sendo assim, a discente Thais Rangel Bousquet Carrilho foi aprovada e 
considera apta ao recebimento da bolsa para realização de Capacitação no Exterior. Nada mais havendo a tratar a 
comissão encerrou a avaliação. 

 
Rio de Janeiro, 15 de abril de 2020. 
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