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São Carlos, 16 de setembro de 2020
Ref.: Análise do pedido de alteração do Edital nº5/2020/PrInt - UFSCar/CAPES
Aos 11 dias de setembro, a Comissão Preliminar de Seleção do Edital nº5/2020/PrInt - UFSCar/CAPES recebeu de Juliana Passamani Sandri,
por meio do e-mail print.bio@ufscar, pedido de alteração do item que se segue:
“Ao Prof. Dr. Victor Satoru Saito:
Coordenador do tema "BIODIVERSIDADE, FUNÇÕES ECOSSISTÊMICAS E SUSTENTABILIDADE"
Prezado Senhor,
O depósito de patentes é resultado de um esforço de pesquisa tão intenso quanto o requerido para a publicação de artigos e a pontuação do edital não
reconhece esse esforço na análise do currículo do candidato. Desta forma, encaminho o presente recurso, solicitando a incorporação de "Patente
depositada- 2,0 pontos por patente" no ANEXO 5-Pontuação do currículo lattes do candidato do edital Interno de Seleção de Candidaturas Doutorado
Sanduíche no Exterior – DSE-CAPES-PrInt 2020; TEMA 5: BIODIVERSIDADE, FUNÇÕES ECOSSISTÊMICAS E SUSTENTABILIDADE.
Agradecendo antecipadamente,
Atenciosamente,
Juliana Passamani Sandri
Doutoranda em Engenharia Química
Universidade Federal de São Carlos – UFSCar”

Após reunião com os membros a Comissão Preliminar de Seleção deliberou por acatar parcialmente o pedido em questão e publicar a
seguinte retificação em Publicações científicas do Anexo 5 do referido edital:
Onde se lê:
Anexo 5
Publicações científicas:
Artigos em periódicos, publicados, aceito ou no prelo, em revistas com Qualis CAPES 2014-2016 (referente à área do Programa de Pós-Graduação no
qual o candidato está matriculado) na área do tema Biodiversidade, Funções Ecossistêmicas e Sustentabilidade
-Artigo em periódico A1 ou A2 – 2,0 pontos por publicação
- Artigo em periódico B1 – 1,0 por publicação
- Artigo em periódico B2 – 0,5 por publicação
- Artigo em periódico B3– 0,1 por publicação,
Livros e capítulos de livros publicados na área de Biodiversidade, Funções Ecossistêmicas e Sustentabilidade
- Livro publicado na íntegra – até 1,0
- Capítulo de livros – até 0,1 por capítulo

Leia-se:
Anexo 5
Publicações científicas:
Artigos em periódicos, publicados, aceito ou no prelo, em revistas com Qualis CAPES 2014-2016 (referente à área do Programa de Pós-Graduação no
qual o candidato está matriculado) na área do tema Biodiversidade, Funções Ecossistêmicas e Sustentabilidade
- Artigo em periódico A1 ou A2 – 2,0 pontos por publicação
- Artigo em periódico B1 – 1,0 por publicação
- Artigo em periódico B2 – 0,5 por publicação
- Artigo em periódico B3– 0,1 por publicação,
Livros e capítulos de livros publicados na área de Biodiversidade, Funções Ecossistêmicas e Sustentabilidade
- Livro publicado na íntegra – até 1,0
- Capítulo de livros – até 0,1 por capítulo
Patentes depositadas ou concedidas na área do tema “Biodiversidade, funções ecossistêmicas e Sustentabilidade”(desde 2014)
- Patente concedida : 2,0 pontos por patente
- Patente depositada : 1,0 pontos por patente
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Prof. Dr. Victor Satoru Saito
Presidente da Comissão Preliminar de Seleção
Documento assinado eletronicamente por Lucia Helena Mascaro Sales, Membro do Grupo, em 15/09/2020, às 16:18, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Victor Satoru Saito, Coordenador(a), em 16/09/2020, às 11:13, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador 0241803 e o
código CRC 83EE7B8B.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.015898/2020-19
Modelo de Documento: Parecer, versão de 02/Agosto/2019
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