Florianópolis, 02 de agosto de 2018.
Assunto: Ata do Edital 015/2018 – Seleção de Bolsista de Pós-Doutorado PNPD – CAPES – Vigência
2018 – 2019.
A Banca de seleção foi constituída pela professora Dra. Monique Vandressen (Diretora de Pesquisa do
CEART), Dra. Sandra Fávero e Dra. Anelise Zimmermann.

A Banca reuniu-se no dia 02 de agosto de 2018, às 9h., nas dependências do Centro de Artes, e destaca que,
nove (9) candidatas apresentaram inscrição para o Edital 015/2018 2018 – Seleção de Bolsista de PósDoutorado PNPD – CAPES – Vigência 2018 – 2019. Foram verificados os documentos solicitados no Edital,
sendo que:
 A candidata Anthoula Fyskatoris não apresentou Currículo Lattes conforme solicitado no item 2.3 do
Edital, sendo desqualificada para concorrer à bolsa;
 A candidata Deborah Chagas Christo não cumpriu com os critérios do Anexo III – item 5 do Edital. Seu
projeto está direcionado à Moda e Design, sendo desclassificada para concorrer à bolsa;
 A candidata Ana Lucia Beck não apresentou o Plano de Atividades, item 2.5 do Edital. Observou-se que
no Cronograma do Projeto de Pesquisa algumas atividades são mencionadas, porém, não foram
descriminadas especificamente, mostrando-se incompleto. Assim, a candidata foi desclassificada para
concorrer à bolsa;
 A candidata Roberta Stubs Parpinelli, cumpre com os critérios do Edital parcialmente, pois, quanto ao
item 5 do Anexo III, não deixa clara a relação entre seu projeto e o Grupo de Pesquisa indicado,
caracterizando-se mais como processo artístico e não ensino das Artes Visuais, sendo incompatível
com a Linha de Pesquisa de Ensino das Artes Visuais. Foi desclassificada para concorrer à bolsa;
 A candidata Ana Paula Maciel Soukef Mendes cumpre com os critérios do Edital parcialmente, pois,
quanto ao item 5 do Anexo III, não aprofunda a relação de seu Projeto e Plano de Atividades com o
Grupo de Pesquisa que integra a Linha de Ensino das Artes Visuais, entretanto seu projeto é relevante
para o Grupo de Pesquisa no qual se insere e que integra a Linha de Pesquisa de Ensino das Artes
Visuais. Não se classifica para concorrer à bolsa;
 A candidata Cristina Susigan cumpre com os critérios do Edital parcialmente, pois apresenta o seu
Projeto de Pesquisa intitulado como Plano de Trabalho, confundindo itens 2.4 e 2.5, assim sendo, foi
desclassifica para concorrer à bolsa;
 A candidata Luciane Ruschel Nascimento Garcez cumpre com os critérios do Edital parcialmente, pois
confunde o seu Projeto de Pesquisa com Plano de Trabalho, itens 2.4 e 2.5, ficando assim,
desclassificada para concorrer à bolsa;
 A candidata Fabiana Feronha Wielewicki apresenta todos os documentos do Edital, porém, quanto ao
item 3 do Anexo III, “considerar a capacidade de orientação do docente supervisor, de forma que
atenda aos critérios do Programa e da Capes”, observa-se que a docente supervisora solicitou
afastamento para gozo de Licença Prêmio a partir de 03 de setembro de 2018 com prazo de 90
(noventa) dias. Junto à documentação apresentada, a candidata não incluiu outra carta de anuência
assinada por um professor supervisou do Grupo de Pesquisa.
 A candidata Luciana Bittencourt Tiscoscki cumpre com todos os critérios do Edital, classificando-se para
a bolsa de Pós-Doutorado PNPD – CAPES – Vigência 2018 – 2019.


As candidatas que não foram classificadas para concorrer à bolsa poderão entrar em contato com o
professor supervisor indicado e decidir com ele a possibilidade de desenvolver o Projeto de Pesquisa
Pós-Doutoral sem a bolsa Capes.

Assinatura dos Membros da Banca:
Dra. Monique Vandressen:_____________________________________________________________
Dra. Sandra Maria Correia Favero: ______________________________________________________
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Dra.Anelise Zimmermann:_____________________________________________________________

De Acordo da coordenação do PPGAV
Professora Dra. Jociele Lampert
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