
07/10/2022 09:19 SEI/UTFPR - 3017565 - Ofício

https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3311007&infra_siste… 1/1

Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

UTFPR - CAMPUS CURITIBA 
DIRETORIA-GERAL - CAMPUS CURITIBA 

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CAMPUS CURITIBA 
COORD.PROG.POS-GRAD.ENG. MEC.E MATER.-CT

Avenida Sete de Setembro, 3165 - CEP 80230-901 - Curi�ba - PR - Brasil
Telefone: (41) 3310-4545 - www.u�pr.edu.br

 

O�cio nº 94/2022 - PPGEM-CT

 

Curi�ba, 29 de setembro de 2022;

113º da Criação, 16º da Transformação.

Ao Prof. Dr. Lucas Freitas Ber� - COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA E DE
MATERIAIS (PPGEM-CT)

Do Prof. Dr. Márcio Mafra - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO PPGEM-CT

Prezado Coordenador
 
Tendo em vista a candidatura ao estágio pós-doutoral de FELIPE OLIVEIRA BASSO (supervisor Prof. Dr. Admilson T. Franco), foram
verificadas as documentações e analisados os planos de trabalho, em conformidade com o Edital PPGEM-CT 01/2021.
Seguindo os critérios estabelecidos em edital, apresenta-se a seguinte pontuação para a candidatura:

Aderência e relevância do plano de trabalho com a área de concentração do PPGEM-CT (pontuação atribuída de 0 a 2 pontos) = 1,8
Aderência e relevância do plano de trabalho com uma das linhas de pesquisa do PPGEM-CT (pontuação atribuída de 0 a 2 pontos)
= 1,8
Adequabilidade e exequibilidade do plano de trabalho no prazo previsto (pontuação atribuída de 0 a 2 pontos) = 1,8
Resultados e impactos esperados com o plano de trabalho (pontuação atribuída de 0 a 4 pontos) = 2,6

PONTUAÇÃO FINAL: 8,0 pontos
 
Considerando o item 7.3 do respec�vo Edital que declara: "Será considerado aprovado, apenas o candidato que a�ngir no mínimo 7,0
pontos no somatório das pontuações atribuídas nos critérios da seção 7.2."
Considerando o total de vinte (20) vagas alocadas para essa finalidade ao longo de 2022 e que, até o momento, esta é a segunda
candidatura apresentada;
Considerando a declaração de anuência do supervisor, prof. Admilson T. Franco;
  
Recomendamos a aprovação da candidatura ao estágio pós-doutoral de FELIPE OLIVEIRA BASSO.
 
Atenciosamente,
 

Prof. Dr. Márcio Mafra 

Presidente da Comissão de Seleção do PPGEM-CT
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