UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Edital Interno 02/2022 – PPGEP
Resultados dos pedidos de reconsideração e publicação do Resultado final da seleção
interna para PROGRAMA DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR - PDSE/CAPES

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção informa o
resultado ao processo de seleção para candidatos ao Doutorado Sanduíche no Exterior PDSE/Capes - Edital N.10/2022/CAPES e Edital Interno PPGEP n. 02/2022, de 07 de
março de 2022, com o fim de selecionar Doutorando para participar do Programa
DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR - PDSE/CAPES.
Os quatro itens de avaliação que compõem a nota final ponderada do candidato seguiram
o que regem as regras do edital, sendo avaliados pela comissão de seleção formada pelo
professor Felipe Martins Müller, como avaliador deste PPG, professora Carmen Brum
Rosa, como avaliadora deste PPG e a discente de doutorado, Scheila Daiana Severo
Hollveg.
Não houve pedido de reconsideração dos itens de avaliação que compõem a nota final.
Nota final representada no quadro abaixo, candidato por ordem de classificação:
Candidato
VINÍCIUS JAQUES GERHARDT

Nota final
podenrada
9,60

ALINE ARMANINI STEFANAN

8,90

Situação
Classificado – indicado à vaga
PDSE/CAPES
1ª Suplente – indicada à vaga
PDSE/CAPES

Importante:

• Publicação do resultado final na UFSM pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
(PRPGP): 31/03/2022;
• O candidato selecionado e o respectivo suplente, deverão realizar suas inscrições no sistema
CAPES (https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-eauxilios-internacionais/encontre-aqui/paises/multinacional/programa-de-doutorado-sanduiche-noexterior-pdse, link ‘inscrição online’), no período entre 04 e 25 de abril de 2022, conforme
instruído pelo Edital PDSE. A PRPGP irá homologar a candidatura do primeiro colocado,
entretanto, caso seja verificada qualquer inconsistência na inscrição, essa candidatura será
cancelada e o próximo candidato aprovado (suplente) terá sua inscrição homologada. As
eventuais alterações na ordem de homologação pela PRPGP serão devidamente informadas ao
PPGEP e repassadas aos candidatos classificados.

Comissão de Seleção:
Prof. Felipe Martins Müller
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