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O�cio nº 19/2021 - PPGEM-CT

 

Curi�ba, 22 de março de 2021.

AO PROF. DR. MARCO ANTÔNIO LUERSEN

COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA E DE MATERIAIS
(PPGEM-CT)

CAMPUS CURITIBA

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

 

Assunto: Pontuação para seleção de candidato para realização de estágio pós-doutoral

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23064.008779/2021-03.

  

Prezado Coordenador

  

Tendo em vista a candidatura ao estágio pós-doutoral de CARLOS LANGE BASSANI e CELINA KAKITANI
(supervisor de ambos Prof. Dr. Rigoberto Morales), 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 as candidaturas:

CARLOS LANGE BASSANI 
Aderência e relevância do plano de trabalho com a área de concentração do PPGEM-CT (pontuação
atribuída de 0 a 2 pontos) = 2,0 
Aderência e relevância do plano de trabalho com uma das linhas de pesquisa do PPGEM-CT (pontuação
atribuída de 0 a 2 pontos) = 2,0 
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) = 4,0

PONTUAÇÃO FINAL: 9,8 pontos

 

CELINA KAKITANI 
Aderência e relevância do plano de trabalho com a área de concentração do PPGEM-CT (pontuação
atribuída de 0 a 2 pontos) = 2 
Aderência e relevância do plano de trabalho com uma das linhas de pesquisa do PPGEM-CT (pontuação
atribuída de 0 a 2 pontos) = 2 
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) = 4,0

PONTUAÇÃO FINAL = 9,8 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 2021 e que, até o
momento, foram apresentadas apenas estas duas candidaturas;

Considerando a declaração do supervisor, prof. Rigoberto Morales, de que as a�vidades podem ter início,
mesmo sob as atuais condições de trabalho em face da pandemia de coronavirus;

 

 

Recomendamos a aprovação das candidaturas ao estágio pós-doutoral de CARLOS LANGE BASSANI e de
CELINA KAKITANI.

 

Atenciosamente,

 

Prof. Dr. Márcio Mafra 

Presidente da Comissão de Seleção do PPGEM-CT
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