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ATA

Considerando o EDITAL DPG/UnB Nº 05/2018, sobre o Programa de Bolsas de PósDoutorado no Exterior/FAPDF, a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em
Processos de Desenvolvimento e Saúde – PGPDS designou uma Comissão Interna para
a análise, avaliação e seleção dos candidatos às referidas Bolsas. A Comissão foi assim
composta: Profa. Dra. Angela Maria Cristina Uchoa de Abreu Branco, presidente;
Profa. Dra. Maira Cláudia dos Santos Lopes-de-Oliveira, membro; e Profa. Dra. Sandra
Ferraz de Castillo Dourado Freire, membro, todas sem qualquer impedimento para
realizar a tarefa.
A Comissão tomou conhecimento da inscrição de duas candidatas, cujos
afastamentos para a realização de Pós-Doutorado já haviam sido devidamente
analisados e aprovados pelos Colegiados do PED (Departamento de Psicologia Escolar
e Desenvolvimento, e pelo PGPDS (Programa de Pós-Graduação em Processos de
Desenvolvimento e Saúde) em Reuniões Ordinárias realizadas no dia 24 de janeiro de
2019. Verificou a Comissão que: o Plano Trienal da Afastamento Docente para
Capacitação e Aperfeiçoamento do período 2019-2022, que prevê o afastamento pelos
períodos solicitados por ambas as candidatas, foi APROVADO na 260ª Reunião do
Colegiado do PED, realizada em 19/04/2018. Posteriormente, ambas as candidatas
tiveram a sua solicitação de Afastamento da UnB para a realização de atividades de
Aperfeiçoamento APROVADAS, mediante parecer de membros do Colegiado do PED
e do PGPDS, nas reuniões realizadas em 24 de janeiro de 2019.
Inicialmente, a Comissão se reuniu em 31 de janeiro de 2019, a fim de analisar os
objetivos do edital (EDITAL DPG/UnB Nº 05/2018 - Programa de Bolsas de PósDoutorado no Exterior/FAPDF), os quais consistem em:
a) Apoiar projetos de Pós-Doutorado com objetivo de fortalecer e internacionalizar os
Programas de Pós-Graduação stricto sensu da Universidade de Brasília, possibilitando
ao pesquisador, capacitação e atualização de conhecimentos no exterior;
b) Ampliar as parcerias entre pesquisadores do DF e pesquisadores internacionais, de
reconhecido mérito científico;
c) Apoiar a criação e o fortalecimento das parcerias dos grupos e linhas de pesquisa
voltados para a vocação regional.
A Comissão voltou a se reunir em 4 de fevereiro de 2019 e, tendo acesso aos
Processos SEI 23106.005177/2019-38 (Claisy Maria Marinho Araújo) e
23106.004216/2019-80 (Jane Farias Chagas Ferreira), passou a analisar e, em seguida,

avaliar as propostas de Aperfeiçoamento das duas professoras candidatas ao Edital. São
elas:
1. Profa. Dra. Claisy Maria Marinho-Araújo – candidata a bolsa de 6 meses
2. Profa. Dra. Jane Farias de Chagas-Ferreira – candidata a bolsa de 12 meses

Primeiramente, a Comissão verificou que os requisitos previstos no item 5 do Edital,
referentes aos procedimentos de inscrição foram contemplados pelas duas candidatas do
Programa. Assim, foi possível atestar que os requisitos exigidos pelo Edital para a
concorrência à Bolsa estão devidamente contemplados, conforme a documentação
apensada aos respectivos processos SEI.
Quanto ao processo de avaliação e classificação das candidatas, a Comissão
procedeu de acordo com os termos do Edital, especialmente em seu parágrafo 10,
abaixo explicitado:
“10.1.2.1. Projeto de Pesquisa e Plano de Atividades quanto a:
10.1.2.1.1. Relevância da temática e sua contribuição à proposta do Programa de
Pós- Graduação do qual o candidato faz parte.
10.1.2.1.2. Planejamento de metas (produção científica, tecnológica e/ou de
inovação), com exequibilidade no cronograma apresentado.
10.1.2.1.3. Relevância da Instituição de Ensino de destino na área de conhecimento e
reconhecimento acadêmico do colaborador ou supervisor e sua equipe.
10.1.2.1.4. Produção intelectual recente (últimos 5 anos), qualificada em estrato
superior, de acordo com a área.
10.1.2.1.5. Formação discente (últimos 5 anos) – teses e dissertações concluídas e em
andamento.
10.1.2.1.6. Adequação da proposta ao plano de internacionalização do PPG, como
apresentado na plataforma Sucupira, em consonância com o plano de
internacionalização da UnB (2018-2022) (http://int.unb.br/br/institucional/plano-deinternacionalização).
10.1.2.1.7. Produtividade em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, reconhecida
por bolsas CNPq nas modalidades PQ e DT (ou equivalente); projeto de pesquisa em
vigência, com financiamento de agência de fomento ou por projeto captado através
de convênio ou contrato ou instrumento correlato.”
O próximo passo da Comissão foi, em reunião realizada em 8 de fevereiro de 2019,
elaborar o Parecer referente à Seleção das candidatas do Programa PGPDS, o qual
indica a avaliação e classificação de cada uma, com referência ao presente Edital. Uma
vez este elaborado, procedeu-se à escrita desta Ata, assinada pelas Professoras que
compõem a Comissão.
Parecer

Tendo em conta a avaliação qualitativa do mérito de cada proposta como um todo, de
acordo com os itens do Edital, que se reflete na pontuação de cada candidata no
Formulário de Avaliação (Anexo IV do Edital), o resultado final é:

1º. Lugar categoria Bolsa 6 meses – Claisy Maria Marinho-Araújo (nota final – 99,0)
1º. Lugar categoria Bolsa 12 meses – Jane Farias Chagas Ferreira (nota final – 67,0)

Brasília, 8 de fevereiro de 2019.
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