RELATÓRIO DA BANCA DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE
PÓS-DOUTORAMENTO

Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2017 a banca examinadora que conduziu o processo
seletivo de candidatos a bolsista CAPES no nível de pós-doutorado, conclui sua
avaliação e elaborou o presente relatório com os resultados do processo.

Os candidatos inscritos, abaixo relacionados por ordem alfabética, são provenientes da
Região Sudeste e de áreas distintas de titulação do doutorado.
CANDIDATO

ÁREA DO DOUTORADO

PROCEDÊNCIA
GEOGRÁFICA

1. Helder Gomes

Política Social

Vila Velha (ES)

2. Sara da Silva Fretas

Sociologia

Campinas (SP)

A Banca Examinadora pautou o seu trabalho pelos seguintes critérios:
1. A análise do plano de trabalho e da justificativa dos candidatos foi conduzida com
base nos critérios de avaliação listados abaixo:
2. Definiu-se 70 (setenta) como sendo a nota de corte para a análise do plano de
trabalho e da justificativa;
3. Com relação à pontuação dos currículos, o candidato com a maior pontuação teria
seus pontos convertidos para 100 (cem), as pontuações dos demais candidatos passando
por conversão semelhante, mas proporcionalmente à pontuação do candidato com maior
número de ponto.
Critérios de avaliação:
 Abrangência do plano de trabalho;
 Clara delimitação do objeto e dos objetivos almejados com a realização da
pesquisa;
 Adequação entre procedimentos metodológicos, objetivos propostos e
bibliografia apresentada;
 Possibilidade de estabelecer Interface com núcleos de pesquisa do Programa;
Possibilidade de contribuir para o acumulo teórico no campo da Política Social;
 Possibilidade de contribuir para a formação de recursos humanos no âmbito da
UFES em consonância com as prioridades definidas pela PDP;

 Clara delimitação do objeto e dos objetivos almejados com a realização da
pesquisa;
 Adequação entre procedimentos metodológicos, objetivos propostos e
bibliografia apresentada.
Após análise da documentação apresentada pelos candidatos, realizada por cada
membro da Banca, esta reuniu-se para consolidar o resultado final do processo seletivo
que é apresentado abaixo:
Nº

Nome do candidato

Plano de
trabalho

Justificativa

Currículo
Pontuação

Nota
final

Classificação/Resultado
final

1

Helder Gomes

90

95

95

Aprovado

2

Sara da Silva Fretas

50

55

100
100
----

-----

Desclassificada por
nota

OBSERVAÇÃO
1) A banca examinadora disponibilizará, na secretaria do Programa, os pareceres
relativos à análise da documentação apresentada pelos candidatos.

Vitória, 20 de fevereiro de 2017

Vanda de Aguiar Valadão

Olga Perez Soto

Izildo Corrêa Leite

