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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS

EDITAL N' O1/2020 PPGEAL/UFSC '>

SELEÇÃO DE BOLSISTA DO PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-
DOUTORADO PNPD/CAPES PARA-ATUAÇÂO NO PROGRAMA DE POS

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DEALIMENTOS.

Ata da reunião de seleção de candidato ao Programa Nacional de Pós-Doutorado
(PNPD/CAPES) para atuação no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de
Alimentos, referente ao Edital NO 01/2020 PPGEAL/UFSC.

No dia 4 de março de 2020, às 13h30min, a banca de'signada pela Portaria N. 15/2020/PGÉAL,
composta pelos professores Agenor Fungo Junior (presidente), Alan. Ambrosi(membro) e Cintia
Marangoni(membro) reuniram- se na sala de reuniões do Departamento de Engenharia Química e
Engenharia de Alimentos da UFSC para iniciar o processo seletivo de candidato ao PNPD/CAPES
no tema "Processos com membranas ". De acordo com o cronograma, aprimeira candidata,.Denise
Tonato, iniciou a apresentação por videoconferênc.ia do projeto de pesquisa e memorial as
1 3h3 8min. Após a apresentação da candidata, que durou 1 6 min, a mesma foi arguida pela banca. A
segunda candidata, Giordana Demaman Arend, iniciou sua,apresentação as 14h26min, .com duração
de 23 min, sendo então arguida pela banca. A terceira candidata, Manuela Balen, não compareceu e
decorrente deste fato, a quarta candidata, Vanessa Zanatta, foi consultada sobre a antecipação de
seu horário de apresentação. Após concordância da candidata, a ]nesma iniciou sua apresentação
às 15h37min com duração de 16 min, seguida da arguição pela banca. .Após a apresentação de
memorial e prometo de todos os candidat(is, a banca deu início a análise do cubículo e título dos
candidatos,. de acordo com o item 4.2 do Edital, encerrando as atividades no dia seguinte. A
primeira candidata atingiu a pontuação final de 7,3 1 (sete vírgula trinta e um), a segunda de 9,23
(novevírgulavinte e três) eaquarta de 8,40 (oito vírgula quarenta). Na tabela apresentada a seguir
resume-se as notas obtidas pelos candidatos em cada uma das etapas de avaliação, considerando
os pesos de cada etapa de avaliação de acordo com o item 4. 1,.do Edital:
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Assim, a banca encaminha encaminha o resultado Hlnal do processo de seleção de candidato ao
PNPD/CAPES do PPGEAL, referente ao Edital N' 0i/2020PPGEAL/UFSC.

andidato
Denise Tonato

iordana Demaman Arend

Resultado
NÃO CLASSIFICADO

APROVADO
2' LUGAR

Classifica

anessa Zanatta APROVADO

Em 5 de março de 2020,
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