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EDITAL 001/2021 – PPGEC-UFSC – PROCESSO SELETIVO 2021/3o Trimestre 

 

RESULTADOS DA SEGUNDA ETAPA 

 

Conforme o Edital 002/2021, a segunda etapa consiste na avaliação do currículo do candidato e da carta de intenções especificada. Os 

candidatos que obtiveram nota menor que 6,0 (seis) pontos no item referente à carta de intenções foram eliminados do processo seletivo. 

 O resultado final do processo seletivo, com a classificação definitiva, será divulgado após a validação das autodeclarações dos optantes por 

ações afirmativas pelo disposto na Resolução Normativa RN 145/2020/CUn de acordo com o cronograma indicado no Edital. 

 

Resultados Candidatos ao Mestrado 

Inscrição 
CAPG 

ORIENTADOR NOTA 
carta de 

intenções 
Notas 2a 

etapa 

  

Comentários carta de intenções 
Comentários 

documentação 2a etapa Resultado 2 
etapa 

20210010642 Helena Paula Nierwinski 

9,0 6,637 Aprovado 

A proposta de pesquisa apresenta grande relevância à linha de pesquisa da 
orientadora, a qualidade do texto é boa, com texto claro e coerente. O tema da 
proposta é medianamente relevante. O texto apresenta 912 palavras. O candidato 
apresenta grande experiência prévia, com duas bolsas IC e já tendo cursado a 
disciplina optativa de estabilização de solos na graduação. - 

20210010439 Tiago Morkis Siqueira 
8,0 5,855 Aprovado 

A proposta da pesquisa possui relevância, entretanto, precisa de uma melhor 
adequação e detalhamento para sua execução dentro da linha de pesquisa. - 

20210010393 Rafael Holdorf Lopez 
8,0 5,487 Aprovado Média adequação à linha de pesquisa, texto bom, e tema relevante 

Artigos em periódicos sem 
classificação no Qualis vigente 

20210010664 
Roberto Caldas De Andrade 

Pinto 
8,0 5,320 Aprovado 

Grande aderência à linha de pesquisa, o texto tem boa qualidade e clareza.  O 
candidato possui experiência prévia.  A proposta de trabalho é medianamente 
relevante. - 
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20210010606 Poliana Dias De Moraes 

9,5 5,014 Aprovado 

A proposta de pesquisa tem grande aderência à linha de pesquisa do orientador e é 
medianamente relevante.  A qualidade do texto é excelente, apresenta grande 
clareza e coerência. A carta de intenção possui 819 palavras. O candidato possui 
experiência internacional adquirida por meio do programa Ciências sem Fronteiras, 
no Canadá. - 

20210010682 Rafael Holdorf Lopez 

8,0 4,780 Aprovado Média adequação à linha de pesquisa, texto bom, e tema relevante 

As disciplinas de pós-
graduação cursadas não têm 

aderência com as atuais linhas 
de pesquisa 

20210010653 
Wellison José De Santana 

Gomes 
7,5 4,660 Aprovado 

A proposta de trabalho é relevante e tem aderência à linha de pesquisa do 
orientador, porém é apresentada de maneira vaga e pouco clara. A carta de 
intenções indica experiência prévia do candidato na área de estruturas. - 

20210010242 Deivis Luis Marinoski 

8,0 4,399 Aprovado 

A proposta do candidato apresenta grande aderência à linha de pesquisa do 
orientador, mas precisa de uma melhor adequação e detalhamento para sua 
execução. A qualidade, clareza e coerência do texto são grandes. A proposta de 
trabalho é medianamente relevante. A experiência prévia do candidato é media. O 
texto possui menos de 1000 palavras. 

O candidato teve penalizações 
na sua pontuação por não 

atender ao item "3.2 b)" do 
Edital 

20210010465 
Wellison José De Santana 

Gomes 
6,0 3,984 Aprovado 

A carta de intenções do candidato, apesar de bem escrita, clara e de indicar 
experiência prévia do candidato na área de estruturas, não apresenta nenhuma 
proposta de trabalho. 

Disciplinas de pós-graduação 
não são de curso stricto sensu 

20210010680 Deivis Luis Marinoski 

7,0 3,869 Aprovado 

A proposta do candidato apresenta grande aderência à linha de pesquisa do 
orientador, mas precisa de uma melhor adequação e detalhamento para sua 
execução. A qualidade, clareza e coerência do texto são médias. A proposta de 
trabalho é medianamente relevante. A experiência prévia do candidato é pouca. O 
texto possui menos de 1000 palavras. - 

20210010681 João Victor Staub De Melo 5,0 3,253 Eliminado A proposta não é relevante, além disso, falta clareza e coerência. - 

 

Resultados: Candidatos ao Doutorado 

Inscrição 
CAPG 

ORIENTADOR 
Nota carta 

de 
intenções 

Nota 2a 
etapa Resultado 2 

etapa 

Comentários carta de intenções 
Comentários 

documentação 2a etapa 

20210010585 Enedir Ghisi 
10,0 6,873 Aprovado 

A carta de intenções mostra aderência às linhas de pesquisa do orientador, 
o texto tem boa qualidade, há clareza e coerência, e a proposta é relevante. - 

20210010212 
Roberto Caldas De Andrade 

Pinto 
10,0 6,548 Aprovado 

Grande aderência à linha de pesquisa, o texto tem excelente qualidade e 
clareza.  O candidato possui experiência prévia.  A proposta de trabalho é 
relevante. - 
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20210010655 Enedir Ghisi 
10,0 6,317 Aprovado 

A carta de intenções mostra aderência às linhas de pesquisa do orientador, 
o texto tem boa qualidade, há clareza e coerência, e a proposta é relevante. - 

20210010413 Rafael Holdorf Lopez 
10,0 5,135 Aprovado 

A carta está bem escrita e o tema de pesquisa se encaixa com o perfil do 
orientador - 

20210010686 João Victor Staub de Melo 

5,0 3,873 Eliminado A proposta não é relevante, além disso, falta clareza e coerência. 

Mestrado profissional - 
atribuido conceito 3. 
Disciplinas cursadas não 
contabilizadas. 

20210010545 Enedir Ghisi 0,0 2,484 Eliminado O candidato identificou-se na carta de intenções - 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

O candidato poderá interpor recurso, à Comissão de Seleção, relativo aos resultados de qualquer etapa do processo seletivo, desde que o faça em até 3 

(três) dias úteis após a divulgação dos mesmos.  

 

Os recursos devem ser enviados por e-mail para ppgec@contato.ufsc.br, em arquivo em formato pdf, devidamente assinado pelo candidato. Os 

recursos devem conter as devidas argumentações e justificativas objetivas, explicando qual o item ou o dispositivo supostamente não observado pela 

Comissão de Seleção. 

 

A Comissão de Seleção terá o prazo de até três dias úteis para responder à solicitação de reconsideração. 

 

Comissão de seleção. 

 

Florianópolis, 14 de setembro de 2021. 

Publicado às 11h00min. 
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