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EDITAL 01/PDSE/POSJOR/2018 

Resultado da Seleção Interna do POSJOR de candidatura ao 
Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 2018 – PDSE/CAPES  

 

A Comissão de Seleção de candidatura ao Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – 

PDSE/CAPES, designada pela Portaria 67/POSJOR/2017, em consonância com a 

PORTARIA Nº 186, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017, da Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) disponível em http://www.capes.gov.br/sala-de-

imprensa/noticias/8585-publicado-novo-regulamento-para-bolsas-no-exterior,  o Edital nº 

47/2017 – PDSE 2017/2018 do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior/ PDSE/CAPES e 

o Edital de Retificação do Edital nº 47/2017 – PDSE 2017/2018 do Programa de Doutorado 

Sanduíche no Exterior/ PDSE/CAPES, acessados em http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-

no-exterior/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse , no uso de suas atribuições, 

informa, pelo presente edital, o resultado da Seleção Interna do POSJOR de candidatura ao 

Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE/CAPES. 

Nesta fase interna do POSJOR, foi selecionada (01) uma candidata, para 01 (uma) cota de 06 

(seis) meses de bolsa, para recomendação à Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFSC – PROPG 

dar seguimento à etapa de "Seleção Interna pela IES” e, na sequência, a de "Inscrições na Capes 

pelos candidatos":  

 

1º - Géssica Gabrieli Valentini 

 

De acordo com os Editais anteriores do presente processo de seleção, eventuais pedidos de 

revisão de avaliação devem ser encaminhados exclusivamente pelo e-mail posjor@gmail.com , 

impreterivelmente até às 18h do dia 05 de fevereiro de 2018,  através de documento dirigido à 

Comissão de Seleção, contendo o nome, a assinatura e as alegações do(a) candidato(a) . 

 

O resultado final da fase de seleção do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo será 

divulgado no site do POSJOR no dia 06 de fevereiro de 2018, até às 23h59.  

Florianópolis, 2 de fevereiro de 2018. 

 

Profª Drª Raquel Ritter Longhi (presidente) 
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Profa. Dra. Valci Zuculoto (suplente ) 

Profa. Dra. Leslie Sedrez Chaves (membro externo) 

Doutoranda Amanda Souza de Miranda (representante alunos) 

 

    (firmados no original) 


