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ATA DE RETIFICAÇÃO DASELEÇÃO DE PÓS-DOUTORADO PARA O PGPDS

A Comissão da seleção de pós-doc para bolsa PNPD do PGPDS 2016 foi designada pelo ATO
CPG-PDS 02/2016 e composta pelas Profas. Dras. Regina Lúcia Sucupira Pedroza, Fabrícia
Teixeira Borges, Maristela Rossato e Jane Farias Chagas Ferreira (Suplente), sob a presidência da
primeira. A Comissão no uso de suas atribuições estabeleceu o cronograma e os critérios de
seleção dos candidatos que se submeteram ao Edital 01/2016 que refere-se ao processo seletivo
acima citado. No dia 07 de março de 2016 a Comissão se reuniu na sala A1006 – ICC Sul, no
Instituto de Psicologia da UNB, para análise e homologação do resultado do Edital 01/2016 dos
candidatos que se submeteram ao edital. Foram homologadas as inscrições dos seguintes
candidatos:Maíra Muhringer Volpe, Maria do Rosário de Fátima Rodrigues, HelgaLoosSant´Ana e René Simonato Sant´Ana-Loos, pois cumpriram com todas as exigências do edital.
Para decidir sobre a aprovação dos candidatos considerou-se os objetivos da bolsa PNPD/CAPES
– Institucional, conforme descrição da Capes, a saber:
a.

A ampliação do número de bolsistas de pós-doutorado nas IFES para reforçar, com qualidade, as atividades de ensino
e orientação nos níveis de graduação e pós-graduação;

b.

Potencializar a pesquisa científica dos grupos de pesquisa nas IFES por meio da renovação destes grupos com jovens
doutores altamente qualificados;

c.

Oportunizar, a jovens doutores, experiência acadêmica em Pesquisa, Desenvolvimento, Orientação Acadêmica e
Inovação, com vistas a uma futura absorção permanente, via concursos públicos para docentes, nas IFES e em seus
Campi participantes do Programa Reuni;

d.

Dar sequência às orientações contidas na última avaliação trienal da CAPES no sentido de fortalecer áreas estratégicas
dos Programas de Pós-graduação da Instituição;

e.

Criar cenários de inovação na pesquisa, ensino e extensão, com foco na sua aplicabilidade, no âmbito de uma política
de desenvolvimento local. (Texto colhido do site da Capes)

A partir disto, consideramos o período para recém-doutor de 8 anos, aprovando os candidatos:
Maíra Muhringer Volpee René Simonato Sant´Ana-Loos. Em seguida, procedeu-se a análise
dos documentos apresentados: Projeto de pesquisa, Plano de trabalho e análise de pontuação do
Curriculo Lattes. Os candidatos foram aprovados por mérito no projeto de pesquisa e obtiveram a
mesma pontuação no Lattes. No plano de trabalho a comissão avaliou a proposta da candidata
Maíra Muhringer Volpe como sendo mais representativa das atribuições do bolsista de

posdocdescritas no Edital 01/2016. Assim, frente à análise da documentação apresentada pelos
candidatos aprovados, a comissão decide pela seguinte classificação:

1º Maíra Muhringer Volpe
2ºRené Simonato Sant´Ana-Loos

A designação do supervisor que acompanhará o trabalho do bolsista será decidida em colegiado, a
partir do tema, orientação teórica e disponibilidade dos docentes do PGPDS.

Brasília, 07 de março de 2016.
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