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De acordo com os artigos 42 até 44, Capítulo I, 

Título IV do Regimento Interno do PósARQ, 

bem como a Portaria 003/PósARQ/2013, a 

Comissão de Seleção do Processo Seletivo de 

ingresso no Curso de Doutorado do PósARQ, 

Período 2013/2014, emite a presente Ata. 

 

Em 18 de março de 2013, a Comissão de Seleção reuniu-se para estabelecer os procedimentos 1 

gerais do processo seletivo, onde ficou decidido que seria criado um banco de dados para 2 

registrar a entrada da documentação que foi enviada pelos candidatos até o dia 13 de março de 3 

2013. Neste mesmo dia foi adotado um modelo de ficha de avaliação onde seriam registrados: os 4 

dados pessoais do candidato, do projeto de pesquisa, do histórico escolar, do currículo e das 5 

cartas de recomendação apresentadas. De 18 a 22 de março de 2013, a comissão reuniu-se e 6 

passou a analisar documentação apresentada pelos 20 candidatos inscritos, classificando-as e 7 

enquadrando-as de acordo com as duas linhas de pesquisa do PósARQ, a saber:  Linha LP1- 8 

Métodos e Técnicas Aplicadas ao Projeto em Arquitetura e Urbanismo e  LP2- Comportamento 9 

Ambiental dos Espaços Urbanos e das Edificações. De acordo com o EDITAL 02/PósARQ/2012 10 

de 10 de dezembro de 2012 que dispões sobre o Processo Seletivo 2013, ficou estabelecida a data 11 

de 22 de março de 2013 para a publicação dos resultado, quando foram homologadas as 12 

inscrições de 17 candidatos. A segunda etapa do processo seletivo teve inicio no dia 25 de 13 

março, quando foram considerados os seguintes aspectos na avaliação: 1. Quanto ao Projeto de 14 

Pesquisa: ortografia e clareza na redação, clareza na apresentação do problema de pesquisa e dos 15 

objetivos, relevância e atualização do tema para a área de concentração e linhas de pesquisa do 16 

PósARQ; 2. quanto ao currículo: experiência como pesquisador, produção bibliográfica, 17 

produção técnica, experiência profissional e destaques acadêmicos; 3. quanto ao Histórico 18 

Escolar: aproveitamento, reprovações, local e ano de graduação e pós-graduação; 4. quanto à 19 

experiência profissional: atuação como professor, atuação em órgão publico ou privado e a 20 

produção técnica; considerando-se também às cartas de recomendação: se os candidatos eram 21 

recomendados vivamente e por quem.   Em 19 de abril de 2013, a comissão definiu os 17 22 

candidatos classificados para a 2ª etapa do processo seletivo. Foram eles: Aline Estela Largura, 23 

Mariana Soares, Aline Eyng Savi, André Luiz Carrilho Nucci, Paula Batistello, Elaine Guglielmi 24 

Pavei Antunes, Renata Franceschet Goetthems, Carolina Stolf Silveira, Leticia Niero Moraes, 25 

Miguel Angelo Silveira, Marcelo Galafassi, Fernando Augusto Yudiro Hayashi, Karenina 26 

Cardoso Matos, Claudia Queiroz de Vasconcelos, Gabriela Willeman Siviero Maximo, Jucelia 27 

Kuchla Vieira Gealh, Sonia Rohling Soares. O quadro de horários para a prova oral da segunda 28 

etapa foi divulgado através do site do PósARQ no dia 19 de abril de 2013. Para a prova oral uma 29 

nova ficha foi adotada, enfatizando os aspectos a serem elucidados sobre o artigo entregue na 30 

inscrição, o currículo e projeto de pesquisa do candidato. Ao mesmo tempo, a comissão 31 

aproveitou para esclarecer informações sobre a proficiência em língua estrangeira, a dedicação 32 

parcial ou integral e a necessidade de bolsa de estudos. As provas orais, com a apresentação dos 33 

artigos e questionamentos, foram realizadas de modo presencial, nos dias 29 e 30 de abril de 34 

2013, sendo gravadas em áudio e em arquivos individuais. A comissão voltou a reunir-se no dia 35 

02 de maio de 2013 para definir os candidatos aprovados.  São eles, em ordem de classificação: 36 

1- Carolina Stolf Silveira, 2- Aline Eyng Savi, 3- Leticia Niero Moraes, 4- Karenina Cardoso 37 

Matos, 5- Mariana Soares, 6- Paula Batistello, 7- Marcelo Galafassi, 8- Miguel Ângelo Silveira, 38 

9- Elaine Guglielmi Pavei Antunes e 10- Fernando Augusto Yudiro Hayashi. Tendo em vista a 39 

solicitação do colegiado do PósARQ, reunido em 27 de maio de 2013, que recomendou a revisão 40 

dos resultados do processo seletivo, em atendimento aos três recursos encaminhados, a comissão 41 



decidiu rever  os critérios, apontados como excessivamente rigorosos, no que tange à nota de 42 

corte que estabeleceu a lista de candidatos selecionados. Esta comissão, reunida em 03/06/2013, 43 

decidiu aprovar  os candidatos que obtiveram conceito C, equivalente ao intervalo de notas de 44 

7,0 a 7,9 (3,5 a 3,9 na ficha de avaliação dos candidatos). Deste modo, passam a fazer parte da 45 

lista de aprovados no Processo Seletivo Doutorado PósARQ 2013 os seguintes candidatos, por 46 

ordem classificatória: 11- Sonia Rohling Soares, 12-Claudia Queiroz Vasconcelos,13- Aline 47 

Estela Largura, 14-Jucelia Kuchla Vieira Gealh,  15- Gabriela Willeman Siviero Maximo, 16- 48 

Renata Franceschet Goetthems e 17- André Luiz Carrilho Nucci.  Sem mais, subscrevem esta 49 

ata: 50 
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