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EDITAL 003/2022 – PPGEC-UFSC – PROCESSO SELETIVO 2022/3o Trimestre 

RESULTADOS DA SEGUNDA ETAPA 

Conforme o Edital 003/2022, 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 Aprovados na 2ª Etapa - Mestrado 

Inscrição 

CAPG 

Orientador 

NOTA 

carta de 

intenções 

Notas 2a 

etapa 

Resultado 

2 etapa 

Comentários carta de intenções Comentários documentação 2a etapa 

20220006353 
Helena Paula 
Nierwinski 

7,00 7,685 

Aprovado 
O projeto é medianamente aderente às linhas de pesquisa do orientador. A proposta 
de pesquisa é bastante simples e precisa ser melhor trabalhada para continuidade. 

  

20220006235 Enedir Ghisi 

10,00 7,100 

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. 

  

20220006187 
Janaide Cavalcante 

Rocha 7,00 6,930 
Aprovado Proposta com média  aderência à linha pesquisa.   

20220005809 Ana Paula Melo 10,00 6,183 Aprovado Proposta aderente à linha de pesquisa   

20220006084 
Leandro Fleck Fadel 

Miguel 10,00 6,157 
Aprovado Proposta muito bem elaborada e aderente à linha de pesquisa de interesse.   

20220006359 Ana Paula Melo 10,00 5,967 Aprovado Proposta aderente à linha de pesquisa   

20220006100 Tiago Morkis Siqueira 
10,00 5,957 

Aprovado A proposta está bem elaborada e possui aderência a linha de pesquisa.   

20220006246 
Roberto Caldas De 

Andrade Pinto 9,00 5,750 
Aprovado Proposta aderente à linha de pesquisa   

20220006078 
Helena Paula 

Nierwinski 8,00 5,708 
Aprovado 

Proposta clara e aderente à linha de pesquisa do orientador. O objetivo final da 

pesquisa precisa ser melhor definido. 
  

20220006296 
Roberto Caldas De 

Andrade Pinto 9,00 5,670 
Aprovado Proposta aderente à linha de pesquisa   

20220005764 Enedir Ghisi 

9,00 5,544 

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. No entanto, 

“projetar duas edificações, uma de forma convencional e a outra com as 

metodologias sugeridas pelas certificações ambientais” pode tornar a proposta 
inviável. 
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20220006319 Rafael Holdorf Lopez 

9,00 5,199 

Aprovado 

O projeto é aderente às linhas de pesquisa do orientador, os objetivos foram 

definidos claramente, e é relevante para a linha de pesquisa de estruturas no 

PPGEC. 

  

20220006264 Tiago Morkis Siqueira 
7,00 5,119 

Aprovado 
O texto possui boa qualidade, a aderência com a linha de pesquisa é baixa, a 

proposta precisa ser melhor definida. 
  

20220006322 
Leandro Fleck Fadel 

Miguel 9,00 4,936 
Aprovado Proposta aderente à linha de pesquisa.   

20220006028 Rafael Holdorf Lopez 

9,00 4,933 

Aprovado 
O projeto tem aderência à linha de pesquisa do orientador, tendo seus objetivos e 
metodologia sido definidos com clareza. A proposta é relevante para a linha de 

pesquisa de estruturas no PPGEC. 

  

20220006300 
Wellison José De 
Santana Gomes 

8,00 4,864 

Aprovado 
Texto claro, mas com alguns erros de português. Proposta adequada e com 
aderência à linha de pesquisa do orientador. 

  

20220006030 Breno Salgado Barra 

10,00 4,835 

Aprovado 
O projeto é aderente às linhas de pesquisa do orientador. Os objetivos foram 
definidos claramente, e é relevante para a linha de pesquisa de infraestrutura do 

PPGEC. 

  

20220005857 
Leandro Fleck Fadel 

Miguel 9,00 4,660 
Aprovado Proposta aderente à linha de pesquisa.   

20220006245 Ana Paula Melo 
7,00 4,547 

Aprovado 
O texto possui boa qualidade, a aderência com a linha de pesquisa é baixa, a 

proposta precisa ser melhor definida. 
  

 

Candidatos eliminados na 2ª Etapa – Mestrado  

Inscrição 

CAPG 

Orientador NOTA carta 

de intenções 

Notas 2a 

etapa 

Resultado 

2 etapa 

Comentários carta de intenções Comentários documentação 2a etapa 

20220006333 ANA PAULA MELO 
5,00 3,808 

Elliminado 
Proposta sem aderência à linha de pesquisa. Os 
objetivos não foram definidos claramente. 

Não apresentou documentos comprobatórios da monotoria e das 
disciplinas cursadas stricto sensu (não foram contabilizados) 

20220006057 PHILIPPE JEAN PAUL GLEIZE 

0,00 2,164 

Elliminado Proposta sem aderencia à linha de pesquisa 

Disciplinas cursadas em programa de pós-graduação lato sensu, 

não consideradas. Penalização por apresentar 7 documentos 

comprobatórios relacionados a itens que não estão elencados nos 
Anexos I ou II 

20220006265 JANAIDE CAVALCANTE ROCHA 

0,00 1,941 

Elliminado Proposta sem aderência à linha pesquisa.  
Não apresentou os artigos conforme solicitado no edital. 
Penalização por apresentar 10 documentos comprobatórios 

relacionados a itens que não estão elencados nos Anexos I ou II.  

 

Resultados Candidatos Aprovados na 2ª Etapa – Doutorado 
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Inscrição 

CAPG 

Orientador 

NOTA 

carta de 

intenções 

Notas 2a 

etapa 

Resultado 

2 etapa 

Comentários carta de intenções Comentários documentação 2a etapa 

20220006238 Philippe Jean Paul Gleize 
10,0 8,825 

Aprovado 
Excelente proposta. Aderente as linhas de pesquisa do laboratório   

20220005986 
Leandro Fleck Fadel 

Miguel 10,0 8,103 
Aprovado 

Proposta bem elaborada e compatível com a linha de pesquisa.   

20220006283 Roberto Lamberts 
10,0 7,294 

Aprovado 
Excelente proposta, muito bem fundamentada e dentro da minha linha de pesquisa.   

20220006211 Enedir Ghisi 

10,0 6,714 

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.   

20220006045 Ricardo Ruther 

10,0 5,913 

Aprovado Excelente proposta, coerente com o tema sugerido, com grande potencial de ser 
levada a cabo com os recursos disponíveis no laboratório   

 

Candidatos eliminados na 2ª Etapa – Doutorado  

Inscrição 

CAPG 

Orientador NOTA carta 

de intenções 

Notas 2a 

etapa 

Resultado 

2 etapa 

Comentários carta de intenções Comentários documentação 2a etapa 

20220005784 Janaide Cavalcante Rocha 
0,0 1,984 

Eliminado Proposta sem aderência e sem relevância em 

sistemas estabilizados. 

Não foram apresentados comprovantes da publicação dos 

artigos em congressos 

 

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 ingresso.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, 19 de agosto de 2022. 

Publicado às 17h05min. 
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