
Ata da Seleção de Bolsas – CAPES/DS 2013. 

 

Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2013, as 9h00 horas reuniu-se a Comissão de 

Bolsas composta pelas professoras Dra. Luciana Rossato e Dra. Márcia Ramos de 

Oliveira e pelo representante acadêmico Jefferson Lima para realizar a seleção para 

bolsistas da CAPES – Demanda social do Programa de Pós-Graduação no 

Programa/Curso  de História. A avaliação de currículo foi realizada no dia 21 de março 

de 2013, as 9h00 horas, na sala 31 da FAED conforme as normas estabelecidas pelo 

Colegiado e divulgadas na página eletrônica do Programa de Pós-graduação em 

História. Foram avaliados currículos lattes de 13 candidatos.   

A comissão de seleção teve de estabelecer alguns aspectos que não estavam 

suficientemente esclarecidos nas normas:  

1. Considerou a produção dos anos de 2010, 2011 e 2012 (janeiro e fevereiro 

de 2013); 

2. Quando os candidatos apresentaram o resumo e o texto completo publicado 

nos anais eletrônicos do evento foi considerado somente o texto completo; 

3. Palestra ministrada foi considerada como comunicação oral; 

4. O item que pontuava (0,5) para acadêmicos que não obtiveram bolsa no ano 

anterior foi considerado somente para os ingressantes no ano de 2012.  

5. Utilizamos a nova classificação do Qualis (2012); 

6. Em caso de empate foi usado como critério de desempate: 1º a classificação 

na seleção de ingresso no programa e em 2º a maior idade dos candidatos; 

7. Caso o acadêmico tenha indicado o site de publicação de artigo em revista, 

mas não comprovou com cópia impressa, o mesmo não será pontuado; 

8. Resenha foi considerada como publicação em anais de evento – 2 pontos; 

9. Bolsista de pesquisa, monitoria e extensão, organização de evento foi 

considerado como produção técnica.  

10.  Foi considerado como 1 semestre atividade de 4 a 6 meses.  

11. As publicações em anais e revistas, quando indicado no pedido somente o 

endereço eletrônico, foram consideradas como comprovadas desde que o 

endereço estivesse acessível no momento da avaliação pela comissão. 

Quando o endereço indicado pelo candidato não estava acessível (após 3 

tentativas), o trabalho foi considerado como não comprovado e desta forma, 

não foi computado.  

 

Classificação final da seleção de bolsas CAPES 

 



Classificação Candidato  Pontuação  

1º  Douglas Josiel Voks 45 

2º  Andreya Susane Seiffert  40 

3º  Karla Franciele da Fonseca  36 

4º  Priscila Regina Carneiro Grimes  31 

5º  Gabrielli de Jesus Zanca 29,5 

6º Fernanda Ozório da Conceição  29 

7º Fahya Kury Cassins 26 

8º  Juliana Miranda da Silva 24 

9º  Marcos Luã Almeida de Freitas 20,5 

10º Frank Cardos Lummertz 20 

11º Mauricélia Teixeira de Albuquerque 19 

12º  Monique Francielli Castilho Vargas  17,5 

13º Fabiolla Falconi  13,5 

 

 

Comissão de Seleção:   

Dra. Luciana Rossato (presidente da comissão) 

Dra Márcia Ramos de Oliveira (membro docente) 

Jefferson Lima (membro discente) 

 

Florianópolis, 21 de fevereiro de 2013 

 


