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Resultado do recurso referente ao EDITAL nº 09/PPGO/2018 – Seleção de bolsas de 

estudo 
 

MESTRADO 

 FRANCIELE FLORIANI: INDEFERIDO. A revista Prosthesis Laboratory in Science foi considerara 

B4 segundo QUALIS e a Revista Prosthesis and Esthetics in Science foi considerada sem 

QUALIS pois não foi encontrada na Plataforma Sucupira. Dentre os resumos foi somente 

contabilizado o resumo do SBPqO com a inscrição paga e um resumo no SEPEX como autora 

(sem QUALIS). 

 JOANA MAIA MOREIRA: INDEFERIDO. O prazo de entrega da documentação foi encerrado. 

 JOSEANA SILVA: DEFERIDO. Incluído o resumo expandido publicado em revista sem QUALIS, 

sendo você autora, foi acrescentado 2 pontos que está atualizado no resultado final. 

 LORENA TAVARES GAMA: DEFERIDO. Pelo aceite do artigo A2, sendo você co-autora, foi 

acrescentado 42,5 pontos que está atualizado no resultado final. 

 MARÍLIA BARROSO GUEDES: INDEFERIDO. Dentre os seus documentos não foi encontrado o 

histórico escolar e o prazo de entrega da documentação foi encerrado. 

 MARIO ESCOBAR: INDEFERIDO. A revista European Federation of Periodontology foi 

considerada sem QUALIS pois não foi encontrada na Plataforma Sucupira. 

 RAISSA BORGES CURTARELLI: INDEFERIDO. Não houve a comprovação da publicação dos 

resumos em revista, apenas foi comprovado a participação no evento. 

 TARLA THAYNARA OLIVEIRA DOS SANTOS: INDEFERIDO. A revista Revista Prosthesis and 

Esthetics in Science foi considerada sem QUALIS pois não foi encontrada na Plataforma 

Sucupira. Sendo co-autora no artigo desta revista, recebeu metade dos pontos. 

 WESLEY FERNANDES GONÇALVEZ: INDEFERIDO. Para alunos ingressantes em 2018, somente 

foi contabilizado a produção intelectual conforme previsto no Edital. 
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DOUTORADO 

 ANA GUADALUPE GAMA CUELLAR: INDEFERIDO. Resumos não tiveram à especificação da 

revista para o qual seriam publicados e, por isso, não foram contabilizados. 

 BÁRBARA SUELEN MOCCELINI: DEFERIDO PARCIALMENTE. Pelo artigo A1, sendo você 

primeira autora, foi acrescentado 100 pontos que está atualizado no resultado final. Em 

relação aos resumos, documentos entregues fora do prazo não foram considerados. 

 KARIN GISEL APAZA BEDOYA: DEFERIDO PARCIALMENTE. A Produção intelectual foi 

corrigida para 54 pontos já atualizado no resultado final. 

 LUIZ CARLOS DE LIMA DIAS JÚNIOR: DEFERIDO PARCIALMENTE. Os 2 aceites de artigo na 

Dental Press of Endodontics (QUALIS B3) foram deferidos, acrescentando 30 pontos na sua 

produção intelectual. A carta de aceite do artigo aceito na Brazilian Oral Research foi 

indeferido pois o nome do candidato não foi localizado na documentação anexada como 

autor ou co-autor do mesmo. 

 PATRICIA PAULETO: INDEFERIDO. Dois artigos anexados não foram possíveis identificar o 

nome do periódico no  qual os mesmos foram publicados. A publicação na revista Ortodontia 

SPO foi considerado resumo expandido em QUALIS B4. A autoria em resumos publicados no 

SBPqO foram contabilizados 3 que apresentavam documentação. O resumo publicado no 

Journal of Clinical Periodontology não foi considerado uma vez que não foi possível identificar 

o ano de publicação  


