Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química
Departamento de Engenharia Química
Centro de Tecnologia e Geociências

Recife, 09 de dezembro de 2020.
Resultado da homologação das inscrições do processo seletivo de discentes para pleitear Bolsa de Doutorado
Sanduíche no Exterior (PSDE) no ano de 2021, atendendo as normas do Edital PROPG nº 02/2020, Concessão
de Bolsas PDSE/Capes [Atualizado pela Retificação nº 01, de 29/10/2020] e Edital PPGEQ Aprovado em
reunião do Colegiado realizada em 26 de novembro de 2020.
Inscrições homologadas:
Claudia Jéssica da Silva Cavalcanti
Ziani Santana Bandeira de Souza

Inscrições não homologadas:
Candidatos
Bruna Figueiredo do Nascimento

Denisson de Oliveira Libório

Item não atendido
Descumprimento dos itens: 5.3 do edital, currículo do orientador no
exterior deve vir com o valor do índice H; 5.4 5.4 - Currículo Lattes
do aluno candidato com as devidas comprovações digitalizadas no
sentido horizontal (existem vários certificados de trabalho que não
foram colocados como exigido) e 5.7 histórico escolar ilegível. No
item 1.5 do edital ressalta que "Serão de inteira e exclusiva
responsabilidade do candidato as informações e a documentação
por ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser
alteradas ou complementadas, em nenhuma hipótese ou a qualquer
título."
Descumprimento dos itens: 5.3 - Currículo do professor que
receberá o candidato no exterior com Índice H atualizado. O
currículo deve ser assinado pelo Professor. (Currículo apresenta
índice H, mas não apresenta assinatura); 5.4 - Currículo Lattes do
aluno candidato com as devidas comprovações digitalizadas no
sentido horizontal (documentos no sentido errado); 5.6 - Declaração
do PPGEQ comprovando que já realizou o exame de qualificação (A
declaração é do orientador e não do PPGEQ); 5.8 - Declaração do
PPGEQ comprovando o tempo restante para concluir o doutorado (A
declaração é do orientador).
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