
RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO EDITAL 01-2023 -PMBqBM- UFJF/GV

SELEÇÃO PARA PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR
(PDSE/CAPES) – 2023/2024

A coordenação administrativa local do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em
Bioquímica e Biologia Molecular (PMBqBM) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) -
Campus de Governador Valadares, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado
preliminar do processo seletivo do edital EDITAL PMBqBM n° 01/2023 de 15 de fevereiro de 2023
de candidatos ao programa institucional de doutorado sanduíche no exterior (PDSE/CAPES) –
2023/2024 (Edital n° 44/2022 CAPES), realizado pela Comissão Avaliadora descrita abaixo.

CANDIDATA: Vanessa Gonçalves Medeiros
Discente de doutorado matriculado no Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Bioquímica e
Biologia Molecular desde 31 de janeiro de 2022 orientada pela Profa. Dra. Karen Luise Lang.

Previsão de defesa de Tese: 31 de janeiro de 2026.

Parecer da comissão avaliadora:
A candidata apresentou:
a) Proposta de pesquisa de acordo com o modelo do item 8.7.2 (VII) do edital da CAPES;
b) Carta do orientador brasileiro, devidamente datada e assinada;
c) Carta de aceite da instituição no exterior, devidamente datada e assinada pelo
coorientador no exterior;
d) Número de registro ORCID;
e) Currículo lattes atualizado;
f) Histórico escolar
A candidata não apresentou cronograma explicitando as atividades a serem desenvolvidas

quando de seu retorno ao Brasil. A candidata não apresentou o certificado de Proficiência em
Língua Estrangeira, informando que o resultado de proficiência será divulgado até o dia
16/03/2023.

Considerando que a candidata atingiu todos os requisitos exigidos no Edital 01/2023
(PDSE/CAPES), sendo o item do cronograma não determinante para a sua indicação, a comissão
avaliadora aprova a indicação da candidata Vanessa Gonçalves Medeiros para o ingresso ao
Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE/CAPES) – 2023/2024.
Comissão de seleção: Profa.Michelle Bueno de Moura Pereira Antunes.

Governador Valadares, 08 de março de 2023.
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