
 

 
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA DE SELEÇÃO        
DO PPGFis/UFES OCORRIDA EM 14 DE DEZEMBRO DE        
2020 REFERENTE AO EDITAL DOUTORADO SANDUÍCHE      
2021 PDSE/PPGFis E 01/2020 PRPPG/UFES. 
 
A comissão Interna de Seleção do Programa de Pós-Graduação em Física           
(PPGFis), formada pelos membros permanentes do programa Prof. Wendel Silva          
Paz (Coordenador adjunto e presidente da comissão), Prof. Wanderlã Luis          
Scopel, Prof. Hermano Endlich Schneider Velten e pelo representante discente          
João Vitor Bastos Del Piero, se reuniu no dia 14 de dezembro de 2020, de               
maneira remota - via google meeting - às 13h para proceder com a seleção dos               
bolsistas PDSE, em conformidade com a chamada do edital 01/2020 da           
PRPPG/UFES e com o edital 19/2020 da CAPES. Três inscrições foram           
recebidas no prazo estabelecido, até o dia 09 de dezembro de 2020: Daniel Vitor              
Barbosa Coura (orientado pelo Prof. Vinícius Cândido Mota); Mariana Coelho          
Santoro (orientada pelo Prof. Jair Carlos Checon de Freitas) e Yago Gonçalves            
Borges (orientado pelo Prof. Vinícius Cândido Mota). As documentações dos          
candidato(a)s foram analisadas, e esta comissão considerou os aspectos         
estabelecidos no item 9.2.4 do edital da CAPES: i) atendimento dos requisitos            
do candidato na data prevista da seleção; ii) adequação da documentação           
apresentada pelo candidato às exigências deste Edital; iii) a plena qualificação           
do candidato com comprovação do desempenho acadêmico e potencial científico          
para o desenvolvimento dos estudos propostos no exterior; iv) pertinência do           
plano de pesquisa no exterior com o projeto de tese e sua exequibilidade dentro              
do cronograma previsto; e v) adequação da instituição de destino e a pertinência             
técnico-científica do coorientador no exterior às atividades que serão         
desenvolvidas, de maneira a elaborar os seguintes critérios de seleção, a saber:            
1) Mérito, originalidade e relevância do projeto para o desenvolvimento          
científico, tecnológico e de inovação, considerando a área de conhecimento e a            
interface da pesquisa; 2) Avaliação curricular do(a) candidato(a) à bolsa; 3)           
Avaliação curricular do(a) orientador(a) estrangeiro(a) e 4) Qualidade da         
instituição de destino (conforme ranking Times Higher Education). Foram         
atribuídas notas de 0 a 10 para cada um dos quatro itens acima e, após a                
contabilização das médias para cada candidato, chegou-se à seguinte ordem de           
classificação: Primeiro Lugar - Mariana Coelho Santoro (nota - 8,5); Segundo           
Lugar - Yago Gonçalves Borges (nota 8,4) e Terceiro Lugar - Daniel Vitor             
Barbosa Coura (nota 8,3).  
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Em conclusão, o PPGFis, nesta chamada, demanda por uma bolsa de           
estágio de doutorado sanduíche de seis meses de duração para a candidata            
Mariana Coelho Santoro, com início programado para o mês de setembro           
de 2021. 
 
Nada mais havendo a tratar, o presidente da comissão agradeceu a presença de             
todos e deu por encerrada a reunião, às 14h, e eu, Wendel Silva Paz,              
Coordenador adjunto do PPGFis e presidente desta comissão, lavrei a presente           
ata. Vitória, 14 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
_______________________ 
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