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Resultado do recurso referente ao EDITAL nº 09/PPGO/2017 – Seleção de bolsas de 

estudo 
 

MESTRADO 

 APOLIANA REIS: PARCIALMENTE DEFERIDO. Resumo do IAPD não foi entregue documento 

comprovando onde seria publicado os anais. 

 DILMA HELENA NEVES HENRIQUES: DEFERIDO 

 EDWIN ANDRÉS RUALES CARRERA: INDEFERIDO. A inclusão de novo artigo (entregue 

posteriormente) não pode ser aceita, conforme edital. Quanto ao pedido de alteração do 

qualis C para B4 (de artigo entregue no prazo), o mesmo já havia sido contabilizado como 

B4. 

 ELIS BATISTELLA: INDEFERIDO  

 FABIO TOCHETTO PRIMO: DEFERIDO 

 JOANA MAIA MOREIRA: PARCIALMENTE DEFERIDO. Inserção de documentos de 

apresentações passadas não foram aceitos. 

 JOSIANE SILVA: DEFERIDO 

 LUIZA GUERRA: DEFERIDO 

 LUIZA PEREIRA DO NASCIMENTO: REVISÃO REALIZADA. Foram considerados, conforme 

edital, apenas 3 trabalhos apresentados por evento. A diferença da pontuação se deve à 

apresentação de 4 trabalhos do mesmo evento, tendo sido desconsiderado 1 deles. 

 MARÍLIA BARROSO GUEDES: INDEFERIDO. Só podem ser contabilizados os itens constantes 

na planilha.  

 NATALIA FIUZA COELHO NETA: DEFERIDO 

 PAULO GABRIEL WARMLING: DEFERIDO. Inclusão da autoria de anais do SBPqO 2017 

aceita. A revisão foi realizada. A diferença na pontuação se deve ao fato do estudante ter 

contabilizado resumos publicados em anais de forma incorreta.   

 RENATA MARQUES DA SILVA: DEFERIDO. 

 RENATO QUIRINO RAMOS: DEFERIDO. A produção acadêmica é contabilizada da seguinte 

maneira: somam-se os pontos equivalentes aos conceitos das disciplinas e se divide pelo 

número de disciplinas cursadas.  Este resultado é então somado aos pontos alcançados nos 

demais itens para se obter o total da produção acadêmica. A autoria em resumos 

publicados em da SBPqO 2017 foram aceitos. 
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DOUTORADO 

 ANA CAROLINA PERES: DEFERIDO 

 ANGÉLICA REINHEIMER: DEFERIDO PARCIALMENTE.  Qualis da revista considerado 

conforme o documento da CAPES “Considerações sobre Qualis Periódicos” de 2016. A 

inserção de novos documentos não foi aceita (exceto para trabalhos aceitos em eventos, 

2017, com publicação de anais). 

 BRUNA CHRIPIM: DEFERIDO 

 CARLA MASSIGNAN: INDEFERIDO. Os comprovantes não foram entregues na secretaria do 

programa. 

 CAROLINA MORSCH: PARCIALMENTE DEFERIDO.  No desempenho acadêmico foi 

considerado apenas as disciplinas que apresentavam os conceitos já digitados.  

 CAROLINA TAGUCHI: DEFERIDO 

 CAROLINE ZIMMERMAN: DEFERIDO 

 FERNANDA SCOTTI: DEFERIDO 

 GABRIEL MAGRIN: DEFERIDO. A maioria das revistas e anais de eventos não inclui o mês de 

publicação nas páginas dos artigos e resumos. Nestes casos, foi considerado o ano de 

publicação constante no documento apresentado. No caso das publicações que 

apresentam o mês, o mesmo foi considerado a fim de avaliar a validade conforme o 

presente edital. 

 GABRIELA ROVER: DEFERIDO 

 JÉSSICA BORGES: DEFERIDO 

 JOÃO JAKYMIU: INDEFERIDO. A diferença na pontuação se deve ao fato do estudante ter 

contabilizado todos os artigos como autor. 

 JULIARA HOFFMAN: DEFERIDO 

 KARIN GISEL APAZA BEDOYA: DEFERIDO PARCIALMENTE. A inserção de novos documentos 

não foi aceita (exceto para trabalhos aceitos em eventos, 2017, com publicação de anais). 

Foi feita a correção do qualis e um artigo, de C para B4. Inserção de um resumo aceito em 

evenTo, com publicação de anais de qualis A.  

 MARIA DEL ROSARIO NUNEZ: DEFERIDO 

 MARIANE BEATRIZ SORDI: PARCIALMENTE DEFERIDO. Contrato de livro não é considerado 

documento comprobatório de publicação pois não tem ISBN. 

 MARINA STEINBACH: DEFERIDO PARCIALMENTE. Resumos expandidos foram considerados 

apenas aqueles publicados em periódicos (de acordo com o edital), como foi comprovada 

publicação em anais, os resumos foram considerados publicados (sem qualis); Publicações 

de livros/capítulos de livros somente foram considerados quando tivessem ISBN (Art. 8 da 

Norma 01/2014); A inserção de novos documentos não foi aceita (exceto para trabalhos 

aceitos em eventos, 2017, com publicação de anais). 

 MIGUEL NORONHA OLIVEIRA: Deferido. 

 MORGANE MARION KUNTZE: DEFERIDO. 

 NASHALIE ANDRADE DE ALENCAR: A diferença na pontuação se deve ao fato da estudante 

ter contabilizado co-autorias como autorias, um artigo B4 como B3 e um capítulo de livro 

que não foi adequadamente comprovado.  

 RENATA BRUM: DEFERIDO 



 RENATA VASCONCELOS: DEFERIDO 

 RICARDO NOSCHANG: DEFERIDO 

 TAMER FERREIRA SCHMIDT: DEFERIDO 

 VITOR BONA: DEFERIDO 

 


