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PARECER CONCLUSIVO 

 

Trata o presente documento de parecer conclusivo da comissão constituída para seleção 

interna de doutorandos do PPGEL, que se candidataram ao estágio de doutorado-sanduíche 

no exterior, conforme regras estabelecidas pelo edital CAPES nº 47/2017. 

A comissão foi composta pelos seguintes membros: Prof. Dr. Luís Fernando Bulhões 

Figueira (PPGEL-UFES), presidente da comissão; Profª Dra. Vera Lúcia Menezes de Oliveira e 

Paiva (UFMG), membro externo; Prof. Dndo. Gabriel Amorim (PPGEL-UFES), representante 

discente. 

Foram apresentadas cinco candidaturas. Todos os candidatos enviaram à comissão os 

documentos necessários para avaliação. Os critérios adotados seguiram o que determina o 

item 5.2.6 do referido edital. 

 Coube à profª Vera Menezes, na condição de membro externo, realizar a análise dos 

subitens: 5.2.6.4 Pertinência do plano de pesquisa no exterior com o projeto de tese e sua 

exequibilidade dentro do cronograma previsto; e 5.2.6.5 Adequação da instituição de destino 

e a pertinência técnico-científica do coorientador no exterior às atividades a serem 

desenvolvidas. Em anexo, segue o parecer circunstanciado referente à análise desses dois 

subitens. Reproduzimos abaixo a classificação dos candidatos, segundo os subitens 5.2.6.4 e 

5.2.6.5. 

 

Classificação Candidatos 
Notas 

Plano de Estudos 

1 Daniela Marques 5 

2 Karina Fadini 4 

3 Felipe Guimarães 3 

4 Thalita Rezende 2 

5 Ludimilla Benincá 1 

 

 Aos membros internos, coube a averiguação dos seguintes subitens: 5.2.6.1 Atendimento 

aos requisitos do candidato na data prevista da seleção; 5.2.6.2 Adequação da documentação 

apresentada pelo candidato às exigências deste Edital; 5.2.6.3 A sua plena qualificação, 



 

 
mediante aprovação no exame de qualificação, ou equivalente, com comprovação do 

desempenho acadêmico e potencial científico para o desenvolvimento dos estudos propostos 

no exterior. A fim de aferir a qualificação dos candidatos, mediante comprovação de 

desempenho acadêmico, a comissão elaborou outra tabela de classificação, com base no 

cumprimento dos créditos do curso de doutorado, tomando como referência os históricos 

escolares dos candidatos, chegando assim à seguinte classificação: 

 

Candidatos Classificação Notas Histórico 

Karina Fadini 1ª 5 

Felipe Guimarães 2º 4 

Daniela Marques 3ª 3 

Thalita Rezende 4ª 2 

Ludimilla Benincá 5ª 1 

 

 Por fim, reunindo as duas tabelas de classificação e a somatória das notas atribuídas de 

1 a 5, conforme o posicionamento dos candidatos, chegou-se ao resultado final expresso a 

seguir: 

 

Classificação Final Candidatos 
Somatória 

Final 

1 Karina Fadini 9 

2 Daniela Marques 8 

3 Felipe Guimarães 7 

4 Thalita Rezende 4 

5 Ludimilla Benincá 2 

 

Assim sendo, e em observância ao item 3.4 do edital, esta comissão recomenda que o 

PPGEL indique as discentes Karina Fadini (1ª colocada) e Daniela Marques (2ª colocada) 

para serem beneficiadas com bolsa pelo período de 6 meses cada uma, durante a realização 

de estágio de doutorado-sanduíche no exterior. 

 

Esse é o nosso parecer, S.M.J. 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Luís Fernando Bulhões Figueira, 

Presidente da comissão. 

 

 


