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PROGRAMA DE PÓS-DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR
CAPES-PrInt P IMS/UERJ
Nos termos do edital:
1) Foram recebidas pela Secretaria da Pós-Graduação 4 (quatro) candidaturas, dos
estudantes: Beatriz Klimeck Gouvêa Gama, Nathália Antonucci Fonseca, Ueslei
Solaterrar da Silva Carneiro e Vanessa de Melo Ferreira
2) Foi designada pela Coordenação de Pós-Graduação a comissão de seleção para a
primeira etapa do processo, de verificação documental, composta pelos professores
Mário dal Poz e Eliseu Verly Jr e pela estudante Ana Claudia Sierra Martins.
3) Foi designada pela chefia do Departamento de Políticas e Instituições de Saúde a
comissão de seleção para a segunda etapa do processo, de classificação, conduzida
por comissões departamentais. O comitê é integrado pelos professores Rossano
Cabral Lima e Martinho Silvia e pelas estudantes Madalena Cirne e Mayara
Alvarenga.
4) Não havendo candidatos da área de concentração em Planejamento e Políticas de
Saúde e havendo apenas uma candidata da área de concentração em Epidemiologia,
ficou dispensada a etapa de classificação dessas áreas de concentração. No evento
da candidatura de Epidemiologia ser deferida na primeira etapa, a candidata ficará
automaticamente classificada conforme a ordem do rodízio interdepartamental.
5) Na primeira etapa, de verificação dos requisitos para participar do PDSE do Projeto
de Internacionalização CAPES-PrInt IMS, foram deferidas todas as candidaturas.

6) Na segunda etapa, de classificação, o comitê de seleção da área de concentração em
Ciências Humanas e Saúde, conforme os critérios do edital, cujo teor se encontra no
anexo 1.
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7) As candidaturas de Ciências Humanas e Saúde ficaram classificados na ordem a
seguir:
1) Ueslei Solaterrar da Silva Carneiro
2) Nathália Antonucci Fonseca
3) Beatriz Klimeck Gouvêa Gama
8) As candidaturas de Epidemiologia ficaram classificados na ordem a seguir:
1) Vanessa de Melo Ferreira
9) Conforme o edital, por não possuir pendências documentais, de acordo com o
rodízio interdepartamental e segundo a ordem classificatória por departamentos,
ficou classificada para concorrer por bolsa da cota PR2 a candidatura de: Beatriz
Klimeck Gouvêa Gama.
a) Caso a mesma não seja contemplada com a bolsa da cota PR2, esta
permanece em sua colocação original conforme descrita no item (7)
10) A indicação dos candidatos para as bolsas se dará da seguinte forma:
- Vanessa de Melo Ferreira (cota EPID)
- Ueslei Solaterrar da Silva Carneiro (cota CHS)
- Nathália Antonucci Fonseca (cota PPAS) (como não houve candidato para esta área
de concentração)
- Beatriz Klimeck Gouvêa Gama (cota PR2)
Assinam a presente ata os membros das comissões de seleção para o PROGRAMA DE
PÓS-DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR 2022-23 e o coordenador do Projeto
CAPES-PrInt IMS/UERJ.
Prof. Martinho Silva
Prof. Rossano Cabral Lima
Estudante Madalena Cirne
Estudante Mayara Alvarenga
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Professor Eliseu Verly Jr
Professor Mário Dal Poz
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2022

ANEXO 1
Ata da reunião da Comissão de Seleção do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior
2022-2023 do Departamento de Políticas e Instituições de Saúde
Às oito horas do dia quinze de agosto de dois mil e vinte e dois, reuniu-se a Comissão de
Seleção do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 2022-2023 do Departamento de
Políticas e Instituições de Saúde, em formato virtual com utilização da plataforma de
videoconferência Google Meets. Estavam presentes os docentes Martinho Braga e Rossano
Lima, e as representantes discentes Mayara Alvarenga e Madalena Cirne para realização da
Etapa 2 da Seleção Interna no IMS-UERJ. As candidaturas dos discentes: Beatriz Klimeck,
Nathália Antonucci e Ueslei Solaterrar foram avaliadas segundo os seguintes critérios de
mérito de seleção e classificação, conforme o edital: “a) Qualidade e relevância científica do
plano de trabalho na sua área de conhecimento e seus potenciais resultados; b) Adequação
entre a temática do plano de trabalho e a linha de pesquisa da instituição receptora e do(a)
supervisor(a) do estágio; c) Contribuição à internacionalização do Programa – projetos de
cooperação ou parcerias em pesquisa já existentes entre os programas e/ou seus
pesquisadores(as), bem como potencial de articulação institucional; d) Produção científica
(com ênfase nas publicações, usando os critérios estabelecidos na deliberação UERJ
25/2013), e a seguinte ordem dos produtos: artigos, livros e capítulos de livro em autoria ou
coautoria; e) Histórico escolar; f) Qualificação da instituição/área receptora no exterior,
incluindo sua posição em rankings acadêmicos internacionais; g) Países de destino
considerados prioritário no marco do Programa Capes-Print”. Em relação à alínea d) foi
utilizado
também
de
maneira
orientativa
o
seguinte
documento:
http://www.sr2.uerj.br/sr2/depesq/procienc/prociencia2022-pontuacaodocurriculo.pdf.
Ainda conforme o edital, a avaliação para os critérios de mérito foi pontuada seguindo a
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avaliação seguinte: “a) As alíneas de “a” a “e” do item 5.4.2 valerão de 0 (zero) a 5 (cinco)
pontos cada, conforme avaliação nas seguintes categorias: 0 pontos - Inaceitável informações incompletas ou ausentes; 1 ponto – Fraco; 2 pontos – Médio; 3 pontos – Bom; 4
pontos - Muito Bom; 5 pontos – Excelente. b) As alíneas “f” e “g” do item 5.4.2 valerão, cada
uma, 2 (dois) ou 0 (zero) pontos, mediante cumprimento ou não dos requisitos”. A
classificação final das candidaturas em ordem decrescente de notas é: Ueslei Solaterrar,
Nathália Antonucci e Beatriz Klimeck. Segue abaixo a avaliação de cada candidatura
seguindo os critérios citados:

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às nove horas.
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