UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE QUÍMICA

TERMO DE SELEÇÃO DE CANDIDATURA DO DSE CAPES/PRINT-UNICAMP
PROJETO: Novas abordagens para estudos quantitativos e sintéticos em Química Biológica,
Ambiental, de Alimentos e Farmacêutica
PROGRAMA: Pós Graduação – Instituto de Química da Unicamp
LOCAL E DATA: Campinas, 25 de setembro de 2020
COMISSÃO
NOME

PROGRAMA CARGO/FUNÇÃO

ASSINATURA

1. Profa. Dra. Wanda Pereira Almeida IQ/Unicamp

Coordenador do Projeto ou seu
Substituto

IQ/Unicamp

Representante(s) do(s)
Programa(s) de Pós-Graduação
envolvidos no projeto

2. Profa. Dra. Camilla Abbehausen

3.

(-)

(-)

Representante(s) do(s)
Programa(s) de Pós-Graduação
envolvidos no projeto

4. Igor FerreiraGomes

IQ/Unicamp

5. Profa. Dra. Patricial Moriel

Clínica
Avaliador externo ao programa de
Médica/FCM/Un
pós-graduação (Doutor)
icamp

Representante discente dos pósgraduandos (doutorando)

CANDIDATO(s) APROVADO(S))
NOME

DURAÇÃO DO
ESTÁGIO

DATA DE
INÍCIO

DATA DE TÉRMINO

1. Guiherme Andrade Brancaglion

6 meses

01/03/2021

01/09/2021

21

JUSTIFICATIVA DA SELEÇÃO

CANDIDATO 1
O candidato Guilherme Andrade Brancaglion apresentou o projeto a ser desenvolvido no exterior em Instituição
renomada (UCL – University College London). O projeto foi muito bem avaliado e se insere em uma temática
importante e de acordo com a proposta do Projeto Capes-PrInt, do Programa de Pós-Graduação do IQ-Unicamp.
Os orientadores tanto do Brasil quanto do exterior têm um excelente curriculo que comprova o envolvimento na
área do projeto de pesquisa.
A análise de seu histórico escolar revelou conceito A em todas as disciplinas cursadas até o momento. Tem
publicações em periódicos com seletiva política editorial e bom índice de impacto, destando-se a primeira autoria
no de maior impacto. Participações em eventos com apresentação de trabalho, sendo uma delas na forma oral,
também constam de seu Curriculum Lattes.
Apresentou toda a documentação exigida no edital, estando no aguardo do resultado do exame de proficiência,
que deverá ser enviado dentro do prazo de envio da documentação à PRPG, que se encerra em 30 de outubro do
corrente ano.
CANDIDATO 2.
Não houve candidatos além do indicado

LISTA DE ESPERA OU SUPLEMENTAR
IMPORTANTE: a lista de espera só será utilizada caso algum aluno da lista principal, constante neste termo de seleção, desistir dentro do
prazo de indicação de bolsistas

Não há candidatos em lista de espera.
Nome do candidato:
PPG de vínculo do Orientador
Aluno
1.
2.
3.

