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ATA DA COMISSAO DE BOLSAS PARA A SELEÇAO PARA O PROGRAMA DE 1 

DOUTORADO SANDUICHE NO EXTERIOR - PDSE/CAPES. Aos dezoito dias do 2 

mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e trinta minutos, via 3 

plataforma on-line (Teams), sob a presidência do professor Douglas Ladik Antunes, 4 

reuniram-se para Reunião de Seleção de Bolsistas para o programa PDSE da CAPES os/as 5 

membros da comissão de bolsas do Programa de Pós-Graduação em Planejamento 6 

Territorial e Desenvolvimento Socioambiental – PPGPLAN, os representantes docentes 7 

David Valença Dantas e Samira Kaucache e o representante discente do doutorado Orivaldo 8 

Nunes. Sendo aberta a reunião pelo presidente foram comunicados os nomes dos dois 9 

inscritos para a bolsa do programa PDSE: Wellington Tischer e Aline Almeida da Silva. O 10 

professor Douglas comunicou que os documentos enviados via e-mail por ambos discentes 11 

contemplam o exigido pela Chamada Pública PDSE 2021, desta forma ambas as inscrições 12 

foram homologadas. Em seguida se procedeu a discussão sobre os critérios de classificação, 13 

sendo adotados os critérios estabelecidos pela Resolução 01/2020, que trata sobre a seleção 14 

de bolsistas do PPGPLAN contados para os últimos 3 anos, conforme estabelecido pela 15 

mesma resolução. Desta forma, foi utilizada a tabela do Anexo A da Resolução 01/2020 16 

para atribuição de pontos, sendo utilizadas as comprovações dos currículos paras as 17 

respectivas pontuações. Utilizando este sistema de pontuação foi atribuída a seguinte ordem 18 

de classificação: 1º lugar: Wellington Tischer, com 94 pontos, 2º lugar: Aline Almeida da 19 

Silva, com 47 pontos. Nada mais havendo a tratar, o presidente da comissão, professor 20 

Douglas Ladik Antunes, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Douglas Ladik Antunes, 21 

redigi a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros 22 

da comissão. Florianópolis, 18 de fevereiro de 2021. 23 


