
Prezados candidatos Enise.Barth Teixeira.e Thiago Henrique Almino Francisco,

A comissão de bolsas PPGA/UFSC, sob a presidência do subcoordenador do PPGA,
Prof. Dr. Martin de La Marfiniêre Petroll., chegou à seguinte conclusão quanto ao edital
02/PPGA/201 8 de seleção de bolsista PNPD/CAPES:

Ambos os candidatos atendem as exigências à bolsa, assim como encaminharam
documentação necessária para a inscrição. Ambos possuem produtividade científica
compatível com o que seespera de um candidato ao pós-doutorado? assim como o pre'
prometo ou prometo e o plano de trabalho com os respectivos cronogramas estão
adequados para o pós-doutoramento.

A candidata Enise Barth Teixeira já está realizando o pós-doutorado no PPGA,
conforme aprovação ocorrida na reunião do Colegiada do PPGA de 09 de outubro de
2017 sob processo 23080.062872/2017-71 . Em leu cronograma de atividades, .tanto
encaminhado para o edital de seleção de bolsista, como já aprovado naquela reunião? a
candidata informa que o seu estágio pós-doutoral findara em 3 1 de julho de 201 8. Além
disso, e segundo portaria n' 0936/GR/UFFS/2017, já possui afastamento até a mesma
data, pela Universidade Federal da Fronteira Sul r UFFS. Nesse sentido, a servidora e
candidata se enquadra na modalidade "c" segundo edital 02/PPGA/2018 e em
conformidade com o PNPD/CAPES, sendo que ,a duração máxima da bolsa é de 12
meses. Por já estar em estágio pós-doutorado no PPGA e devido a este se encerrar em
31 de julho de 2018, a comissão de bolsas decidiu conceder bolsa PNPD/CAPES até
esta data, 31 de julho de 2018, sem prorrogação da bolsa.

\

O período restante da bolsa seta concedido ao candidato Th.iago Henrique Almino

Francisco a partir de agosto de 2018 até fevereiro de 2019; perfazendo, no total,.os .12
meses da bolsa PNPD/CAPES. Para tanto, o candidato deverá encaminhar comprovação
de afastamento da instituição de origem, bem como a sua solicitação de estágio pós-
doutoral deverá ser aprovada em tdunião de Colegiado do PPGA/UFSC antes do início
de vigência de sua bolsa (agosto de 201 8).
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