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EDITAL 02/2020/PPGNEURO  

Edital de Seleção para Doutorado: Ingresso em Março/2021. 

 

Avaliação dos Projetos de Pesquisa 
Conforme o Edital: “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”. 

 

A Comissão do Processo Seletivo, composta pelos docentes: Eduardo L. G. Moreira, Aderbal 

Silva Aguiar, Guilherme F. F. Speretta, Leandra Constantino e pela representante discente Josiane 

Mann, avaliou de maneira independente e cega os projetos de pesquisa dos (as) candidatos (as) 

inscritos no certame. Foram considerados os seguintes itens nesta avaliação: “Enquadramento com 

as linhas de pesquisa do programa de pós-graduação em Neurociências”, “Referencial teórico”, 

“Objetividade e consistência do projeto de pesquisa, com clara delimitação do problema”, 

“Consonância entre hipótese, objetivos e metodologia proposta” e “Viabilidade técnica”. Com base 

nas avaliações da Comissão, indica-se: 

 

Número de Inscrição  Situação do Projeto 

20200009371 Projeto Aprovado 

20210000328 Projeto Aprovado 

20210000335 Projeto Não Aprovado 

20210000586 Projeto Não Aprovado 

 

Calendário da Seleção  

b. Arguição do candidato e da proposta de projeto: 08, 09, 10 e 11 de Fevereiro de 2021. As 

arguições serão realizadas de modo remoto, utilizando a plataforma Google Meet, com duração 

máxima de 60 minutos por candidato (a), em data, horário e endereço a ser posteriormente 

especificado pela Coordenadoria do Curso de Pós-Graduação em Neurociências, e publicadas 

na homepage do PPGNeuro (https://ppgneuro.posgrad.ufsc.br/).   cone ão de rede de internet de 
qualidade su iciente para reali ar a seleção é de responsabilidade do (a) candidato (a).  
*A arguição tem caráter classificatório e eliminatório.  

**Divulgação dos Resultados: Os resultados serão publicados até dia 23/02/2021, na homepage do PPGNeuro 

(https://ppgneuro.posgrad.ufsc.br/). 

 

Florianópolis, 04 de Fevereiro de 2021. 

Comissão – 

Prof. Eduardo Luiz Gasnhar Moreira 

Prof. Aderbal Silva Aguiar Jr 

Prof. Guilherme Fleury Fina Speretta 

Dra. Leandra Celso Constantino 

Josiane Mann (Representante Discente) 

 
 

 


