
 

 

Pontuação e classificação das propostas apresentadas para Professor Visitante Sênior no edital CEPG 647 / 2018 

Análise Final pela CCDP do CEPG 

 
 
 

PROFESSOR VISITANTE SÊNIOR (PVS)  

Processo Interessado Programa Título do Projeto Conceito e classificação  

041374/2018-12 Tiago Fleming Outeiro Bioquímica Estresse oxidativo e sua 
correlação com envelhecimento 
cronológico e doenças 
neurodegenerativas 

Analisado – 90 pontos – 1º lugar 

043937/2018-07 Carlos Jorge Logulho 
de Oliveira 

Química Biológica / 
Ciências Ambientais e 
Conservação 

Abordagens pós-genômicas e 
funcionais para desenvolvimento e 
estratégias de controle de 
artrópodes: consolidação da 
cooperação entre o  ppg química 
biológica com ppg ciências 
ambientais e conservação NUPEM 

Analisado – 80 pontos – 2º lugar 

043860/2018-67 Mario Giordano Engenharia ambiental Wastewater treatment by Algae Analisado - 75,0 - 3 lugar  
(a) nota de avaliação pela 
CAPES: 4 

(b) número de critérios com 
pontuação máxima: 4 

(c) pontuação na avaliação ad 
hoc: 30 

(d) proposta em associação: 
Sim  
(e) ter adotado ações 
afirmativas: Não 



 

 

043967/2018-13 Mary Garcia Castro Sociologia e 
Antropologia e 
Filosofia 

Feminismos, etnicidade, geração e 
produção de conhecimentos: 
trânsitos e fronteiras África-Brasil 
na construção da maternidade 
 

Analisado – 75,0 - 4 lugar 
(a) nota de avaliação pela 
CAPES: 7 

(b) número de critérios com 
pontuação máxima: 5 

(c) pontuação na avaliação ad 
hoc: 30 

(d) proposta em associação:  
Sim 

(e) ter adotado ações 
afirmativas: nâo 

043350/2018-90 Liliana Haydee Acero Economia (PPED) Políticas públicas de inovação e 
regulação da Pesquisa com 
células tronco: uma comparação 
entre os casos do Brasil e Reino 
Unido 

Analisado – 70,0 - 5 lugar 

041136/2018-07 Maria Itayra Coelho de 
Souza Padilha 

EEAN - enfermagem História da Saúde e da 
Enfermagem entre populações 
estigmatizadas e socialmente 
vulneráveis 

Analisado – 65,0 - 6 lugar 
(a) nota de avaliação pela 
CAPES: 6 

(b) número de critérios com 
pontuação máxima: 5 

(c) pontuação na avaliação ad 
hoc: 30 

(d) proposta em associação: 
Não  
(e) ter adotado ações 
afirmativas: Não 

043667/2018-26 Daniel Enrique Floran Física Precision physics at the LHC Avaliado – 65,0 - 7 lugar 
(a) nota de avaliação pela 



 

 

CAPES: 7 

(b) número de critérios com 
pontuação máxima: 5 

(c) pontuação na avaliação ad 
hoc: 30 

(d) proposta em associação: 
Não 

(e) ter adotado ações 
afirmativas: Não 

041378/2018-92 Yiu Lau Lam Química Desenvolvimento de novos 
materiais microporosos com alta 
acessibilidade 
 

Analisado – 60,0 - 8 lugar 
(a) nota de avaliação pela 
CAPES: 6 

(b) número de critérios com 
pontuação máxima:  4 

(c) pontuação na avaliação ad 
hoc: 30 

(d) proposta em associação: 
Não 

(e) ter adotado ações 
afirmativas: Não 
(f) a relação entre o número 
de alunos e o número de 
docentes: 4,03 

043756/2018-72 Willian Bryan Jennings Zoologia Uma abordagem Filogênica 
integrativa para estudar a 
biodiversidade, com ênfase em 
vertebrados da Mata Atlântica 
 

Avaliado – 60,0 - 9 lugar 
(a) nota de avaliação pela 
CAPES: 6 

(b) número de critérios com 
pontuação máxima: 4 

(c) pontuação na avaliação ad 



 

 

hoc: 30 

(d) proposta em associação: 
Não 

(e) ter adotado ações 
afirmativas: Não 
(f) a relação entre o número 
de alunos e o número de 
docentes: 3,14  

038866/2018-12  André Torres Lepecki Artes da Cena O abrigar, o performar, o viver 
juntos: uma pesquisa em 
coreopolíticas da recusa na cidade 
do Rio de Janeiro 

Analisado -55,0 - 10 lugar 
(a) nota de avaliação pela 
CAPES: 4 

(b) número de critérios com 
pontuação máxima: 5 

(c) pontuação na avaliação ad 
hoc: 20 

(d) proposta em associação: 
Não 

(e) ter adotado ações 
afirmativas: Sim 

041874/2018-46 Panagiotis Boumis Astronomia do Obs do 
Valongo 

Supernova remnants: catalysts in 
the structure and transformation of 
the interstellar medium 

Analisado – 55,0 - 11 lugar 

(a) nota de avaliação pela 
CAPES: 4 

(b) número de critérios com 
pontuação máxima: 3 

(c) pontuação na avaliação ad 
hoc: 30 

(d) proposta em associação: 
Não 

(e) ter adotado ações 



 

 

afirmativas: Não 

040370/2018-17 Luiz Carlos Wrobel Engenharia Civil Desenvolvimento e Aplicação de 
Modelos Computacionais em 
Energia e Problemas Biomédicos 

Analisado – 55,0 - 12 lugar 
(a) nota de avaliação pela 
CAPES: 6 

(b) número de critérios com 
pontuação máxima: 5 

(c) pontuação na avaliação ad 
hoc: 10 

(d) proposta em associação: 
Não 

(e) ter adotado ações 
afirmativas: Não 

043796/2018-14 Jean-Pierre Vors Química de Produtos 
Naturais 

Síntese e availação de 
fosfotiolatos contendo o núcleo 4-
arilpirimido [1,2-b] indazol-3-
carbonila como candidatos a 
novos fungicidas para produção 
agrícola 

Analisado – 50,0 -13 lugar 
(a) nota de avaliação pela 
CAPES: 4 

(b) número de critérios com 
pontuação máxima:  
(c) pontuação na avaliação ad 
hoc:  
(d) proposta em associação:  
(e) ter adotado ações 
afirmativas:  

042193/2018-03 Peter Christian Sester Direito Arbitragem no Brasil - um estudo 
institucional 

Analisado – 50,0 - 13 lugar 
(a) nota de avaliação pela 
CAPES: 5 

(b) número de critérios com 
pontuação máxima: 3 

(c) pontuação na avaliação ad 



 

 

hoc: 20 

(d) proposta em associação: 
Não 

(e) ter adotado ações 
afirmativas: Sim 

044030/2018-57 Oscar Fernandes 
Castellanos 
Dominguez 

Processos Químicos e 
Bioquímicos  

Inteligencia y desarollo Analisado – 50,0 - 15 lugar  
(a) nota de avaliação pela 
CAPES: 6 

(b) número de critérios com 
pontuação máxima: 2 

(c) pontuação na avaliação ad 
hoc: 30 

(d) proposta em associação: 
Não  
(e) ter adotado ações 
afirmativas: Não 

043233/2018-26 Raquel Varela Antropologia Social Trabalho e a Globalização no 
mundo actual 

Analisado – 50,0 - 15 lugar 

(a) nota de avaliação pela 
CAPES: 7 

(b) número de critérios com 
pontuação máxima: 4 

(c) pontuação na avaliação ad 
hoc: 30 

(d) proposta em associação: 
Não  
(e) ter adotado ações 
afirmativas: Sim 

043952/2018-47 Frederico Henning Genética Canalização do desenvolvimento e Analisado – 45,0 - desclassificado 



 

 

as bases moleculares da 
adaptação 

044046/2018-60 Walter Boechat Bios, Nubea, Labepog Fronteiras da pós-modernidade: 
um estudo arquetípico, histórico e 
político das fronteiras globais e 
individuais no mundo da 
complexidade. 

Analisado – 45,0 - desclassificado 

 
 

Parágrafo 3º do Artigo 3 -  No caso de empate serão utilizados os seguintes critérios de desempate, na seguinte ordem:  
(a) ter a menor nota de avaliação pela CAPES, considerando os programas proponentes principais;  
(b) número de critérios com pontuação máxima;  
(c) ter tido maior pontuação na avaliação ad hoc 

(d) ter apresentado a proposta em associação; 
(e) ter adotado ações afirmativas no processo seletivo da pós-graduação;  
(f) a relação entre o número de alunos e o número de docentes  


