
 
Ata de seleção para o Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no Exterior PDSE/CAPES 
 
No dia vinte e dois do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 16:00h horas, por via 
remota, de acordo com as normas do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e 
Conservação da Natureza (PPG Biodiversidade), reuniu-se a banca de seleção para o Programa de 
Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE/CAPES), com a seguinte composição: professor Roberto 
Júnio Pedroso Dias (Coordenador do PPGBiodiversidade), professora Andrea Pereira Luizi Ponzo 
(membro interno do PPGBiodiversidade), professora Kézia Katiani Gorza Scopel (membro externo 
ao PPPGBiodiversidade) e o discente Pedro Mendes de Souza (doutorando do PPGBiodiversidade), 
para concretização da seleção para o PDSE. O processo seletivo teve uma candidatura: Helder 
Marcos Nunes Candido. Seguindo os critérios estabelecidos pelo PPG Biodiversidade, a avaliação 
consistiu de três etapas: Avaliação do plano de trabalho (Etapa 1 - 25%), Avaliação da produção 
científica (Etapa 2 - 25%) e Apresentação oral dos resultados da Tese obtidos até momento e do 
plano de trabalho no exterior, com arguição da banca (Etapa 3 - 50%). As notas atribuídas ao 
candidato foram: 

Candidato Etapa 1 (25%) Etapa 2 (25%) Etapa 3 (50%) Média Final 

Helder Marcos Nunes Candido 85 100 90 91,25 

Como resultado final, o candidato foi considerado apto para realização do PDSE/CAPES, obtendo 
média final 91,25. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da banca e eu, 
Roberto Júnio Pedroso Dias, lavrei a presente ata que segue assinada pelos membros da banca 
examinadora e representações da coordenação e discentes do PPGBiodiversidade/UFJF. 

Juiz de Fora, 22 de março de 2022. 
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