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ATA DE REUNIÃO PARA O RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS CURRÍCULOS E PROJETOS DOS
CANDIDATOS PARA O SEGUNDO PROCESSO SELETIVO 2021 PARA DOUTORADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, reuniu-se o prof. Dr. Evonnildo
Costa Gonçalves, coordenador do PPGBIOTEC e Monalisa da Silveira Lira, secretária do Programa com o objetivo
de publicar as notas dos currículos e dos projetos dos candidatos inscritos no Processo Seletivo para ingresso no
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Universidade Federal do Pará - UFPA, a que se refere o Edital nº
06/2021, para Curso de Doutorado. Após recebimento de notas pelos orientadores indicados no ato de inscrição
pelos candidatos, a coordenação normalizou as notas dos currículos e gerou as médias da etapa, nos termos do
certame determinado pelo respectivo edital. Desta forma, a lista de candidatos e a situação da etapa foi a seguinte:

N º  d e
inscrição

Candidato Currículo Projeto Média Situação

34953 Eliel Barbosa Teixeira 10 10 10 Aprovado

35028 Rosiane dos Socorro dos Reis de Sousa 7.2 10 8.2 Aprovado

*A nota do currículo foi normalizada conforme item 5.1.7 do Edital n. 06/2021 - PPGBIOTEC

As defesas de projeto serão realizadas via Google Meet no dia 14/10/2021. Uma lista com a ordem de candidatos
divididos por horário será publicada no site e o link da sala será disponibilizado.

Nada mais havendo a tratar o coordenador deu por encerrado o certame e para produzir os devidos efeitos lavrou-se
esta ata de Reunião que, a seguir, vai assinada pelo coordenador e pela secretária.
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