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EDITAL Nº 02/2022 - CAPES-PrInt IMS/UERJ

PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR 2023

Nos termos do edital:

    1. Foram recebidas pela Secretaria da Pós-Graduação 2 (duas) candidaturas, dos
estudantes: Ueslei Solaterrar da Silva Carneiro (concentração em Ciências Humanas e
Saúde)  e  Amanda  Firme  Carletto  (concentração  em  Planejamento  e  Políticas  de
Saúde).

    2. Foi designada pela Coordenação de Pós-Graduação a comissão de seleção para
a primeira etapa do processo,  de verificação documental,  composta pelo professor
Eliseu Verly Jr e pela estudante Beatriz Klimeck.

    3. Foi designada pela chefia do Departamento de Políticas e Instituições de Saúde a
comissão  de  classificação  para  a  área  de  concentração  em Ciências  Humanas  e
Saúde,  integrada  pelas  professoras  Claudia  Mora  Cárdenas  e  Rafaela  Teixeira
Zorzanelli e pela estudante Madalena Campos Cirne.

    4. Foi designada pela chefia do Departamento de Epidemiologia a comissão de
classificação  dessa  área  de  concentração,  integrada  pelas  professoras  Emanuele
Souza Marques e Tatiana Henriques e pela estudante Lidiane Morais.

    5.  Após  a  verificação  documental,  a  comissão  de  seleção  deferiu  ambas
candidaturas,  com  pendência  documental  da  apresentação  de  certificado  de
proficiência  no  idioma  do  país  de  destino,  como  condição  para  suas  respectivas
indicações.

    6.  Por  não  existir  concorrência  nas  respectivas  áreas  de  concentração,  ficou
dispensada a etapa de classificação.

    7.  Não  obstante,  a  comissão  de  classificação  da  concentração  em  Ciências
Humanas  e  Saúde  recomendou  ao  candidato  dessa  área  atentar  para  a
correspondência entre o Plano de Trabalho e a(s) carta(s)-convite, em particular na
descrição e cronograma das atividades a serem desenvolvidas nas duas unidades
receptoras  indicadas  na  proposta,  de  modo  a  evitar  entraves  na  checagem  da
documentação realizada pela Capes como condição para a outorga da bolsa.

Recomendações:

7.1.  As datas  de início  e  finalização  do estágio  doutoral  na  carta  convite  da
Universitat  Rovira  i  Virgili  e  na  carta  de  aceite  da Universidad  Autônoma  de
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Barcelona, assinadas pelos respectivos professores orientadores,  devem estar
enquadradas no período efetivo da bolsa e ser  idênticas às determinadas no
cronograma do Plano de Trabalho.

7.2.  O formulário  de  inscrição deve especificar  qual  destas  será  a instituição
receptora do estudante e qual sediará outras atividades, sendo também desejável
que o  Plano de Trabalho e  as  cartas  de convite  ou  aceite,  respectivamente,
utilizem a mesma terminologia para descrever as atividades.

A presente ata foi assinada pelos professores Eliseu Verly Jr. e Horacio Sívori e a
professora Claudia Mora Cárdenas, membros do Comitê CAPES-PrInt IMS/UERJ, e o
professor Mario Dal Poz, coordenador do Projeto, no Rio de Janeiro, aos quatorze dias
do mês de dezembro de 2023.
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