
 
 

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA 

FIPE SENIOR/2021 
(Edital 006/2021 FIPE Sênior – PRPGP/UFSM - TERMO ADITIVO 004/2021) 

 

 

Segue abaixo a relação de candidatos inscritos no processo seletivo para preenchimento de vagas 

de Bolsista FIPE SENIOR/2021: 

Professor: GILNEI LUIZ DE MOURA 

Projeto: CAPACIDADES DINÂMICAS PRODUTIVAS, COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO E 
DESEMPENHO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO NAS MICROCERVEJARIAS ARTESANAIS 
GAÚCHAS (053642) 

Nome Matrícula Nota Classificação 

Diúlia da Rosa Encarnação 201720212 8,80 1ª 

• Rafael Marques Krentkowski 202111204 8,00 2ª 

 

Houve dois candidatos. A avaliação dos candidatos para a seleção à vaga de Bolsista FIPE 

SENIOR deu-se pela avaliação das informações nas fichas de inscrição, de seus currículos lattes, 

suas trajetórias acadêmicas no curso de Administração verificadas durante a entrevista. A 

entrevistas ocorreram no dia 21 de junho e foram realizadas de modo virtual, por meio do 

aplicativo Google Meet, das 10:00 às 15:00. Respeitando o limite de 20 minutos para cada 

candidato.  

A entrevista, agendada por e-mail no início da tarde do dia 18 de junho, foi conduzida pelo Prof. 

Dr. Gilnei Luiz de Moura. Nas entrevistas foi apresentado o professor a ambos os candidatos, 

ainda que a Diúlia tenha atuado como bolsista FIPE SENIOR/2020 desse mesmo projeto de 

pesquisa conduzido pelo professor. A partir de então, foi explicada a interrelação da iniciação 

científica com o aluno-pesquisador de mestrado e doutorado, bem como a ideia de um grupo de 

pesquisa. Feita essa breve ambientação, a estrutura da entrevista pautou-se nos seguintes 

parâmetros: 

a) entendimento a respeito de Iniciação Científica; 

b) quantidade de horas semanais dedicadas para o projeto; 

c) participação em algum outro tipo de evento extra disciplinar; e 

d) expectativas a respeito desse projeto de Iniciação Científica. 

Todos os candidatos que compareceram à entrevista lograram aprovação mínima, de acordo com 

o subitem 3.3, do item 3. DO PROCESSO SELETIVO, do documento de divulgação para seleção 

de bolsistas, de acordo com a Resolução 001/2013-UFSM e a RN 023/2008 do CNPq, que trata da 

Seleção de Bolsista FIPE/UFSM.  



 
 

Individualmente, a candidata DIÚLIA DA ROSA ENCARNAÇÃO (matrícula 201720212), 

destacou-se por sua desenvoltura em defender suas ideias e sua vontade continuar as atividades 

iniciação científica. Sua postura é referendada pelos dados em seu currículo, como o registro de 

participações em eventos acadêmicos na UFSM desde 2017, além de possuir conhecimentos dos 

idiomas de inglês e espanhol. A candidata ainda resgata sua trajetória como bolsista de iniciação 

científica FIPE SENIOR/2020, na qual se destaca pela dedicação e desenvoltura, mesmo em um 

período de pandemia. Por fim, reforça na entrevista o desejo de em um futuro próximo se 

candidatar a seleção de Mestrado, visto que está no oitavo período do curso de Administração. A 

candidata obteve a nota 8,80. 

RAFAEL MARQUES KRENTKOWSKI (matrícula 202111204), calouro do curso de 

Administração, já possui experiência de iniciação científica PROBIC/FAPERGS (01/08/2017 a 

31/03/2018), no projeto “TOXICOLOGIA E FARMACOLOGIA DE COMPOSTOS 

ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DE SELÊNIO E TELÚRIO”, quando na graduação no Curso 

de Ciências Biológicas da UFSM. Esse registro é importante, embora às áreas de pesquisa sejam 

distintas. A entrevista do Rafael deu-se de maneira muito polida e pontual, suas observações e 

reflexões a respeito de cada questionamento foram muito boas, e tem muito interesse no tema do 

projeto. O candidato, apesar de calouro, apresenta um potencial muito grande para a iniciação 

científica, e frisou fortemente sua disponibilidade de dedicação e desejo de participar deste 

projeto de pesquisa, ao passo que gostaria, em caso de não obtenção da bolsa nesta seleção, 

participar do projeto como bolsista voluntário. O candidato apresenta conhecimentos da língua 

inglesa, embora não registrados em lattes. A candidata obteve a nota 8,00.   

Diante do exposto, selecionou-se para a vaga de Bolsista FIPE SENIOR, projeto 

CAPACIDADES DINÂMICAS PRODUTIVAS, COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO E 

DESEMPENHO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO NAS MICROCERVEJARIAS 

ARTESANAIS GAÚCHAS (053642), a candidata  DIÚLIA DA ROSA ENCARNAÇÃO 

(matrícula 201720212), com nota 8,80. 

     

Santa Maria, 21 de junho de 2021. 

 

 
Prof. Dr. Gilnei Luiz de Moura 

 


