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Aos dezessete dias do mês de junho de 20] 9, reuniu-se na sala de reuniões do ENS
a Comissão de Seleção para os processos seletivos para bolsas no Brasil e no exterior,
designada pela Portaria N'3/2019/PROPG, relativa ao Prometo Institucional de
Intemacionalização(Pll) PRINT-CAPES/UFSC.

A luz do que rege o Edital N' 05/PPGEA/2019- Bolsas Jovem Talento com
Experiência no Exterior (JTEE) e Pós-doutorado com Experiência no Exterior (PDEE), a
Comissão avaliou uma (01) solicitação de bolsa JTEE e duas (02) solicitações para bolsa
PDEE. Neste edital, o subprojeto PRINT liderado pelo PPGEA dispunha, para o ano de
2019, de uma (01) bolsa na modalidade JTEE e uma (01) bolsa na modalidade PDEE.

Em relação à bolsa JTEE, a candidata Franciele Fedrizzi enviou carta de
desistência da candidatura. Dessa forma, essa cota de bolsa foi üansformada em uma (01)
bolsa PDEE, de acordo com as orientações recebidas do Grupo Gestor PRINT/UFSC. E
assim, no referido processo seletivo, estavam disponíveis duas (02) bolsas na modalidade
PDEE, com doze (12) meses de duração cada.

Os candidatos à bolsa PDEE Fernanda de Salles Cavedon-Capdeville e Tales
Abreu Tavares de cousa tiveram seus documentos avaliados. Os dois candidatos foram
classiHlcados no processo seletivo. Um quadro síntese com a pontuação obtida por cada
candidato está apresentado em anexo.
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Quadro síntese da pontuação obtida na análise e julgamento de mérito e
relevância acadêmica das propostas, por cada candidato, de acordo com o
item 8.2 do Edital N'5/PPGEA/2019 - Bolsas JTEE e PDEE

@Professora Titular
repto. Engenharia Sanitária o Ambiental
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof'. Alexandra Rodrígues Finotti
Departamento de Engenharia

Sanitária e Ambiental/CTC ./UFSC
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Candidato Experiência
prévia do
candidato à
bolsa

Mérito.
originalidade e
relevância do
plano de
atividades

Impacto
da

proposta

Total Classificação

l Fernanda deSalles
Cavedon-Candeville

5 5 5 15 01

2 Tales Abreu Tapares
de Sousa

2 4 4 10 02


