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De acordo com o Capítulo V, artigos 15 a 17 do 
Regimento Interno do PósARQ, bem como a Portaria 
001/PósARQ/2012, a Comissão de Seleção do Processo 
Seletivo de Doutorado 2012 emite a presente Ata. 
 

 
A comissão de seleção de candidatos em nível de doutorado PósARQ 2012 foi designada pela 1 
Portaria 001/PósARQ/2012 e integrada pelos professores Elvira B. Viveiros, Carolina Palermo e 2 
Carlos Loch, sob a presidência da primeira. De posse da informação sobre a disponibilidade de 3 
orientação de cada professor credenciado junto ao PósARQ para orientação de doutorado, aos 4 
catorze dias do mês de março de 2012 a Comissão reuniu-se para estabelecer os procedimentos 5 
gerais de avaliação, efetuando a revisão e estruturação das fichas de avaliação, conferindo a 6 
documentação individual de cada um dos treze candidatos com inscrição homologada e 7 
definindo a dinâmica de avaliação das candidaturas. Após a fase de análise dos projetos de 8 
doutorado e dos demais documentos integrantes dos pedidos de candidatura, a comissão reuniu-9 
se novamente no dia dez de abril, quando procedeu à classificação geral de todos os candidatos, 10 
reprovando ou aprovando cada um para a 2ª fase de seleção, de acordo com o julgamento dos 11 
seguintes critérios: 1) Análise do Projeto de Pesquisa, avaliando relevância, originalidade, 12 
redação e clareza da proposta; 2) Análise do Currículo, considerando experiência em pesquisa, 13 
produção bibliográfica e técnica, experiência profissional e destaques acadêmicos; 3) Avaliação 14 
do Histórico Escolar e 4) Verificação das Cartas de Recomendação. No dia treze de abril, o 15 
resultado da 1ª fase de seleção foi encaminhado para a secretaria do Programa para publicação 16 
no site do curso, tendo havido quatro candidatos reprovados e os seguintes candidatos 17 
aprovados: Viviany M. Albuquerque, Marina R. Pezzini, Angela R.B. Flores, Luciana N. Pereira, 18 
Angela Favaretto, Manuela M.L. Nappi, Adriana F. Dias e Raquel Weiss. No ínterim entre a 19 
primeira e segunda fase de seleção a Comissão recebeu dois pedidos de esclarecimentos quanto 20 
aos critérios utilizados na primeira fase do processo seletivo e respondeu aos dois candidatos 21 
encaminhando documentos específicos que foram entregues, pessoalmente, pela secretaria do 22 
curso. No dia vinte e quatro de março houve a detecção de um erro na lista de selecionados e, 23 
corrigido, o candidato Rafael P. Cartana foi incluído na lista. De acordo com o previsto no 24 
Edital, a 2ª etapa de seleção constou de entrevista presencial com os candidatos selecionados na 25 
1ª fase, tendo todas as entrevistas sido realizadas no dia vinte e seis de abril, das 14h às 18:30h, 26 
com vinte minutos para cada candidato. Todos os candidatos compareceram à etapa e, nas provas 27 
orais, na forma de entrevista, foram primeiramente apresentados pelos candidatos a defesa de um 28 
artigo e, posteriormente, esclarecidas eventuais dúvidas acerca do currículo e histórico escolar. 29 
Foram avaliados o domínio, a expressão oral, a segurança e a desenvoltura em relação ao tema e 30 
ao recorte propostos. Os candidatos foram classificados em Muito Bom, Bom, Regular e Fraco. 31 
Houve apenas um candidato considerado fraco e, por conseguinte, não aprovado, tendo sido 32 
selecionado os seguintes candidatos: Viviany M. Albuquerque, Rafael P. Cartana, Marina R. 33 
Pezzini, Luciana N. Pereira, Angela Favaretto, Manuela M.L. Nappi, Adriana F. Dias e Raquel 34 
Weiss. Segue abaixo tabela com relação dos candidatos aprovados, com respectiva classificação 35 
geral no processo seletivo. Dando por encerrados os trabalhos, a Comissão subscreve esta ata. 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELA DE APROVADOS – DOUTORADO - SELEÇÃO PÓSARQ 2012 
 

Classificação Inscrição Candidato 
10 04 Marina R. Pezzini 
20 10 Manuela M. L. Nappi 
30 03 Rafael P. Cartana 
40 13 Raquel Weiss 
50 08 Angela Favaretto 
60 12 Adriana F. Dias 
70 01 Viviany M. Albuquerque 
80 06 Luciana N. Pereira 
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Membro 


