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EDITAL 04/2021/PPGNEURO  

Edital de Seleção para Doutorado: Ingresso em Fevereiro/2022. 

 
Segundo o Edital: 2. PROCESSO DE SELEÇÃO  

O processo de seleção consistirá de Avaliação do Projeto de Pesquisa, análise do Curriculum Vitae 

e Arguição do (a) candidato (a) e da proposta de projeto.  

a) Avaliação dos Projetos de Pesquisa: Esta etapa será avaliada de maneira cega pelos membros 

da comissão de seleção (sem o conhecimento da identificação do (a) candidato (a)). A avaliação do 

projeto de pesquisa é eliminatória e o (a) candidato (a) que obtiver nota final inferior a sete 

(7,0) estará automaticamente desclassificado (a) do processo seletivo.  

b) Exposição oral do Projeto de Pesquisa: por no máximo 30 minutos, em sessão fechada, seguida 

de arguição pela Banca, por período de até 30 minutos. O (a) candidato (a) que obtiver nota final 

inferior a sete (7,0) estará automaticamente desclassificado (a) do processo seletivo.  

c) Curriculum Vitae (CV): O CV documentado será pontuado segundo critérios descritos no item 3 

neste Edital. O Currículo Lattes que obtiver a maior pontuação receberá nota 10,0 (dez), recebendo 

os outros Currículos nota proporcional à máxima de acordo com a sua pontuação. 

 

CANDIDATOS (AS) APROVADOS (AS) NA AVALIAÇÃO DO PROJETO DE 

PESQUISA 

 

Jaquelini Betta Canever 

Lauriana Urquiza Nogueira 

Pedro Borges de Souza 

 

*O parecer formal da comissão avaliadora dos projetos não classificados será enviado por 

e-mail aos candidatos (as) até o dia 08/12/2021. 

 
Exposição oral do Projeto de Pesquisa 

Dia: 06/12/2021 – Segunda-feira 

Local: Google Meet (link será enviado por e-mail aos candidatos). 

Jaquelini Betta Canever – 13h: 30 min 

Lauriana Urquiza Nogueira – 14h: 30 min 

Pedro Borges de Souza – 15h: 30 min 

 

Florianópolis, 02 de Dezembro de 2021. 

 

Prof. Aderbal Silva Aguiar Jr 

Coordenador PPG Neurociências e Presidente da 

Comissão de Seleção – Doutorado  

 
 

 


