RESULTADO PROVISÓRIO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE DOUTORADO
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (PPGEP) DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCar) PARA O PROGRAMA DE DOUTORADO
SANDUÍCHE NO EXTERIOR 2017 /2018.

A Comissão de Seleção nomeada pela Coordenação do PPGEP-UFSCar para a avaliação das candidaturas
para bolsas do programa de doutorado sanduíche no exterior 2017 /2018 comunica e esclarece o que
segue :

1.

Das inscrições:

Três candidatos se inscreveram no edital em questão, sendo que todos tiveram suas inscrições deferidas
por atenderem os requisitos constantes na seção 2 do mesmo Edital.
Os candidatos que tiveram suas inscrições deferidas foram:
- Camila Colombo de Moraes
- Marcelo José do Carmo
- Mateus Pereira Martin

2.

Das avaliações:

As avaliações foram realizadas segundo a Seção 6 do edital em tela .
As notas atribuídas pelos avaliadores, bem como os critérios utilizados para a emissão das avaliações,
constam da tabela em anexo e seguem o que preconiza o edital supracitado.
A média geral das notas atribuídas por cada avaliador em cada um dos critérios permitiu classificar os
candidatos em ordem de prioridade para a obtenção da bolsa. A classificação dos candidatos indicados
para receberem a bolsa é a que segue:

Nome do candidato
1- Camila Colombo de Moraes
2 - Mateus Pereira Martin

Nota classificatória
3,5
3,4

Período do benefício
Seis meses
Seis meses

O candidato Marcelo José do Carmo não apresentou a comprovação de aprovação no exame de
qualificação de doutorado ou de aprovação na disciplina ENP-004, tendo, por este motivo e por
imposição do primeiro parágrafo do item 6.2.3. da seção 6 do referido edital, sido desclassificado do
processo seletivo. Esta passagem explicita que "a aprovação no exame de qualificação ou na referida
disciplina é critério eliminatório" para os candidatos que se apresentarem no edital.
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