
  

 

 

1 
 

 

Seleção de candidatos à Bolsa de Capacitação no Exterior no âmbito do 

Programa Institucional de Internacionalização – CAPES – PrInt 

 

 

RESULTADO FINAL 4ª Chamada PPGN 2020 

 

 

 

 

Em 11 de agosto 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 Andrew 

Macrae (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 18/06/2020 e 

tornado público no sítio do PPGN na internet (www.ppgn.nutricao.ufrj.br) no dia 18/06/2010. Foi disponibilizada uma 

(1) cota de Bolsa Capacitação no Exterior com duração de 30 dias. Houve três (3) candidaturas, submetidas pela 

doutoranda Karina dos Santos, que apresentou plano de trabalho para execução de “Sequenciamento genômico de 

nova geração e análises integradas de genótipo, fenótipo e fatores ambientais para construção de modelos preditivos 

em nutrição de precisão”, junto à IMDEA Alimentación (Madrid/Espanha), com o Prof. Dr. Alfredo Martínez, de 

01/03/2021à 31/03/2021; pelo doutorando Marcos Christino Gama de Almeida, que apresentou plano de trabalho 

para execução de “Curso de curta duração acerca experimentação com modelos murinos voltada `a dissecção de 

tecidos fetais e tecidos reprodutivos maternos”, na University Lecturer and Lister Institute Research Fellow, University 

of Cambridge, com a Profa. Dra Amanda N Sferruzzi-Perrie, de 01/03/2021 à 31/03/2021; e  pela mestranda Larissa 

Almenara Abreu Moreira, que apresentou plano de trabalho para execução de “Polimorfismos de genes associados 

com risco cardiometabólico em indivíduos com Diabetes Mellitus”, na  IMDEA Alimentación (Madrid/Espanha), com o 

Prof. Dr. Alfredo Martínez, de 01/03/2021à 31/03/2021. A comissão analisou a documentação encaminhada pelos 

candidatos e considerou que todos são elegíveis ao recebimento da bolsa e possuem mérito e adequação quanto à 

inserção no Projeto Institucional de Internacionalização do PPGN e da UFRJ. A comissão indicou a seguinte ordem 

de prioridade para recebimento da bolsa de capacitação, sendo 1ª Karina dos Santos, 2º Marcos Christino Gama de 

Almeida e 3º Larissa Almenara Abreu Moreira. Sendo assim, a discente Karina dos Santos foi aprovada e 

considerada apta ao recebimento da bolsa para realização de Capacitação no Exterior. Nada mais havendo a tratar a 

comissão encerrou a avaliação. 
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Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2020. 

 

 

_______________________________ 

Dra. Anna Paola Trindade Rocha Pierucci 

Professora Associada do INJC 

Coordenadora do PPGN 

 

 

__________________________________ 

Dra. Mariana Costa Monteiro 

Professora Associada do INJC 

Membro Interno do PPGN 

 

__________________________________ 

Dr. Andrew Macrae 

Professor Associado do IMPG/UFRJ 

Membro Externo ao PPGN 

 

 

__________________________________ 

Lissandra Amorim Santos 

Representante Discente do PPGN 


