
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE FARMÁCIA

PORTARIA SEI Nº 18, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Inovação Farmacêutica (PPGIF), no uso de suas
atribuições, RESOLVE:

Instituir a Comissão de Seleção Interna de candidaturas ao Programa de Doutorado Sanduíche no
Exterior, em atendimento ao ítem 5.1 do Edital N° 19/2020 da CAPES e ao ítem 2.2.2. do Edital
UFG/PRPG N° 02/2020 (SEI/UFG Processo nº 23070.057422/2020-81). Desta forma, a Comissão Interna
de Seleção fica, assim, constituída:

1. Prof. Dr. José Realino dePaula
2. Prof. Dr. Edemilson Cardoso da Conceição
3. Camila Aline Romano, representante discente, doutoranda do PPGIF/UFG

O mandato da supracitada Comissão durará 30 dias e a mesma deverá expedir o Resultado Final de
Candidatura do PDSE até o dia 22 de fevereiro de 2020.

A Comissão de Seleção Interna tem como funções fazer a avaliação da Fase I conforme os critérios de
seleção do Edital UFG/PRPG N° 02/2020 (SEI/UFG Processo nº 23070.057422/2020-81). Quais sejam:

3.2.4.1 Para proceder a primeira avaliação da Fase I, a Comissão do PPG deverá preencher o Anexo II
deste edital. O somatório da pontuação será conver do em uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) para cada
candidato.

3.2.5 A segunda avaliação compreenderá uma análise do Plano de Estudos, considerando os critérios e
notas listados em  quadro do edital. 

3.2.5.1 Para proceder a segunda avaliação da Fase I, considerando os critérios de análise, conforme o
item 3.2.5, a Comissão do PPG atribuirá uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) para cada candidato.

3.2.6. A classificação interna dos candidatos de cada programa será feita a par r da média
aritmé ca das duas avaliações que compõem a Fase I, sendo considerados classificados todos os
candidatos que cumprirem os requisitos e critérios deste edital, e alcançarem nota igual ou maior que
7,0.

3.2.7. Dentre os candidatos classificados, o critério para ser aprovado para a vaga disponível será
aquele com maior nota.

3.2.7.1 Em caso de empate, os critérios de desempate serão respec vamente: 1) a posse do cer ficado
de proficiência; 2) a aprovação na qualificação; e 3) a maior nota na primeira avaliação da Fase I.
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Documento assinado eletronicamente por José Realino De Paula, Coordenador de Pós-

graduação, em 12/02/2021, às 23:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1877934 e o código CRC 6C81216F.

Referência: Processo nº 23070.008479/2021-37 SEI nº 1877934
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