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No dia treze de setembro de dois mil e dezesseis, às oito horas e trinta minutos, na sala 1063 do Centro Regional Sul
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, reuniu-se a comissão de seleção para o programa de doutorado
sanduíche no exterior - PDSE (constituída pela portaria Nº 125 de 16 de agosto de 2016) para avaliar as candidaturas
ao PDSE 2017. Compareceram à reunião os Professores, HANS ROGERIO ZIMERMANN (presidente), VIRNEI
SILVA MOREIRA (membro externo), LUCAS VAZ PERES (representante discente). Após analise da consistência
documental e analise de mérito, as propostas selecionadas pela comissão geraram o termo de seleção própria (termo de
seleção de candidatura do PDSE). Este termo será encaminhado para a pró reitoria de pós graduação e pesquisa da
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM contendo além da lista de candidatos aprovados, o parecer com o
seguinte teor: “A comissão de seleção interna do programa de pós-graduação em meteorologia (PPGMet) analisou as
candidaturas ao programa de doutorado sanduíche no exterior (Edital N 19 – CAPES) e os candidatos apresentaram
documentação compatível e plano de estudos de altíssima qualidade, tendo suas propostas aprovadas por essa
comissão. As candidaturas atenderam aos quesitos de busca pela melhoria na formação de recursos humanos de alto
nível que será inserida no meio acadêmico-científico, reforçando a qualidade do ensino e da pesquisa no país.
Ressaltamos de maneira positiva a qualidade e renome dos orientadores e instituições estrangeiras selecionadas e
ainda a diversidade das áreas de estudo contempladas nos planos de atividades apresentados.” Os candidatos
aprovados nesta seleção interna pela IES de acordo com o edital Nº 19 do PDSE, item 3.4 estão a seguir relacionados;
Adriano Battisti, Eliton Lima de Figueiredo, Gisele Cristina Dotto Rubert, Pablo Eli Soares de Oliveira. Essa
lista de candidatos selecionados esta em ordem alfabética, tendo em vista que todas as propostas referem – se ao
mesmo período cronológico, ou seja, de março de 2017 até junho de 2017. A priorização e a classificação serão
realizadas pela CAPES conforme o item 5.6.3 do edital Nº 19 do PDSE. Nada mais havendo a constar o Professor
Hans Rogério Zimermann deu por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai
assinada por todos os membros presentes da comissão de seleção para o programa de doutorado sanduíche no exterior
- PDSE. ---------------------------------------------------------------------------
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