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Divulgação da classificação parcial e ordem de prioridade das candidaturas para concorrer
a bolsas de mestrado e doutorado conforme Edital DPG/UnB 0005/2022
(23106.078582/2022-71).
Para estabelecer a ordem de prioridade entres as candidaturas foi utilizado como
referência a Resolução 002/2020 do PPGBOT que estabelece critérios para distribuição de
bolsas entre os alunos do Programa.
Para atender às demandas do referido edital, e atribuir notas aos currículos dos
orientadores, foi definido que seria considerada a produção dos últimos cinco anos, e o
número de artigos publicados pelo orientador durante este período seria multiplicado por
dois, com valor máximo de 10 pontos.
Para atribuir notas aos projetos, foi definido que seriam utilizadas as menções
obtidas pelos alunos nas defesas de seus projetos ocorridas nas disciplinas obrigatórias
Seminários I (Mestrado) e Seminários II (Doutorado), cuja pontuação equivalente seria a
seguinte: Menção SS = 10 pontos; Menção MS = 8,9; Menção MM = 6,9.
Aplicando-se tais critérios, segue abaixo a relação dos estudantes por ordem de
prioridade para a concorrência, as notas obtidas através da análise de currículo dos
orientadores, e as notas obtidas através das análises dos projetos.
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Curso

Estudante

Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
Mestrado
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Vinicius Lima Trindade
Ana Luisa Corsino
Margarida Gonçalves da Silva
Karina Shizue Gadelha Kubota
Ana Gabriela Pinheiro De Souza
Thauan Martins Lelis
Lissyanne Fleury Santos Vieira
Beatriz Machado Gomes
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Recursos poderão ser encaminhados à esta coordenação apenas por vicio de
forma, com prazo máximo de 48 horas após divulgação dos resultados.

Atenciosamente.
--------Prof. Fabian Borghetti
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Botânica
Departamento de Botânica
Universidade de Brasília
Brasília - DF

