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A comissão de avaliação do processo seletivo para bolsa PNPD CAPES, 
composta pelos professores do PPGAS UFSC Rafael Victorino Devos e Evelyn 
M. Schuler Zea e pela Profa. Gláucia de Oliveira Assis (UDESC), realizou as 
arguições a partir da leitura e da defesa oral dos projetos de atividades e cartas 
de intenções dos candidatos e candidatas, nos dias 29/04/2016 entre 8hs e 
12hs e no dia 03/05/2016, entre 8h e 11hs, tendo realizado também a análise 
dos currículos dos candidatos e candidatas. 
 Os critérios de avaliação das arguições e da leitura dos dossiês (projeto 
de atividades e carta de intenções) consistiram em: a) viabilidade do plano de 
trabalho; b) articulação entre atividades de ensino pesquisa e extensão; c) 
redação e clareza no recorte dos objetivos; d) densidade e adequação da 
fundamentação teórica e da revisão bibliográfica para a área de conhecimento. 
O mínimo para aprovação no projeto é a nota 7. 
 Os critérios de avaliação do currículo adotados seguiram a tabela de 
pontuação proposta na Resolução Normativa no. 34/2013/CUn, estabelecendo-
se como pontuação mínima para classificação 150 pontos, equivalente à nota 
7,0. A Comissão optou por estabelecer também uma pontuação de referência 
para a nota 10, a partir de 195 pontos. A análise foi feita com base no currículo 
lattes dos candidatos e candidatas. 

Para a nota final, estabeleceu-se peso 1 para a nota do currículo e peso 
2 para a nota do dossiê + arguição, não classificando-se aqueles que não 
atingiram nota mínima 7 no dossiê e arguição ou no currículo. 
 Foram aprovados 9 candidatos, conforme pontuação abaixo: 
 

 Candidato(a) Currículo Arguição 
+ dossiê 

Média 

1 ANA MARIA RAMO Y AFFONSO 7,9 10 9,30 

2 LUIS FELIPE R. MURILO 10 8,7 9,13 

3 BRUNO REINHARDT 10 8,5 9,00 

4 CINTHIA CREATINI DA ROCHA 10 8,3 8,87 

5 DANIELA PERUTTI 10 8,2 8,80 

6 RAFAEL ANTUNES ALMEIDA 9 8,6 8,73 

7 CELSO DE BRITO 10 7,5 8,33 

8 JOSUE CARVALHO 7,4 7,9 7,73 

9 INACIO DIAS ANDRADE  7,8 7,6 7,67 

 
Florianópolis, 03 de maio de 2016. 
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