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PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO E AO DOUTORADO (EDITAL PPG-
Física/UFPR Nº 07 /2018) 

Análise de recurso: 

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze 
horas, reuniu-se, na sala de reuniões do Programa de Pós-Graduação em 
Física, a Comissão de seleção, indicada pelo colegiado deste Programa, 
composta pelos seguintes docentes credenciados no Programa: Prof. Dr. Sergio 
d'Almeida Sanchez, Prof. Dr. Cristiano Francisco Woellner e Prof. Dr. Emerson 
Cristiano Barbano. A banca prosseguiu com a análise do recurso interposto 
pelos candidatos Henrique Sobrinho Ghizoni, Marcelo Henrique Penteado, 
Michele Mugnaine e Raul de Palma Aristides ao doutorado. 

Análise do recurso do candidato Henrique Sobrinho Ghizoni 

O recurso se refere à uma classificação imprecisa de uma apresentação de 
trabalho em evento científico nacional. O mesmo argumenta, em seu pedido 
encaminhado à banca, que foram consideradas duas apresentações na forma 
de pôster e haveria uma no formato de pôster e uma na forma oral. 

Resultados: 

Após análise do recurso, a banca explica que: 

1) Por um engano, não foi contabilizada de forma correta a apresentação oral 
do candidato. Sendo assim, passou-se a contabilizar a citada apresentação 
como na forma oral . 

Portanto, a comissão deferiu o recurso do candidato Henrique Sobrinho 
Ghizoni. 

Análise do recurso do candidato Marcelo Henrique Penteado 

O recurso se refere a não contabilização de apresentações de trabalhos em 
eventos científicos . O candidato argumentou em seu pedido que o mesmo 
apresentou três pôsteres e uma apresentação oral nos seguintes eventos: I 
Workshop do Programa de Pós-Graduação em Física, XIII Semana de Estudos 
em Física e III Simpósio de Física da Unicentro, XX SULPET - Responsabilidade 
Política e Unificação Nacional e 9° Salão de extensão e Cultura. 



Resultados: 

Após análise do recurso, a banca explica que: 

1) Para análise de apresentações em eventos científicos dos candidatos ao 
doutorado, a presente banca utilizou o critério, uma vez não especificado nas 
normas que regem o edital, de considerar apenas apresentações ou 
participações em eventos científicos de âmbito nacional, onde qualquer 
membro da comunidade científica possa se inscrever. 

Sendo assim, a comissão indeferiu o pedido do candidato Marcelo Henrique 
Penteado. 

Análise do recurso da candidata Michele Mugnaine 

O recurso se refere a não contabilização de sua apresentação de trabalhos em 
eventos científicos. A candidata salientou em seu pedido que, por um equívoco, 
essas apresentações foram indicadas no currículo Lattes em participações mas 
que havia enviado toda a documentação comprobatória anexada ao currículo. 

Resultados: 

Após análise do recurso, a banca explica que: 

1) Foi analisada toda a documentação enviada novamente e, de fato, 
confirmou-se a alegação da candidata. 
2) Foram considerados 2 apresentações de pôster em eventos internacionais. 

Portanto, a comissão deferiu o recurso da candidata Michele Mugnaine. 

Análise do recurso do candidato Raul de Palma Aristides 

O recurso se refere a não contabilização de sua apresentação de trabalhos em 
eventos científicos. O candidato argumentou em seu pedido que o mesmo 
apresentou no 25° encontro anual de iniciação científica e no I workshop do 
programa de pós-graduação em física. 

Resultados: 

Após análise do recurso, a banca explica que: 

1) Para análise de apresentações em eventos científicos dos candidatos ao 
doutorado, a presente banca utilizou o critério, uma vez não especificado nas 
normas que regem o edital, de considerar apenas apresentações ou 



participações em eventos científicos de âmbito nacional, onde qualquer 
membro da comunidade científica possa se inscrever. 

Sendo assim, a comissão indeferiu o pedido do candidato Raul de Palma 
Aristides. 

Portanto, segue em ordem decrescente de classificação, os candidatos 
classificados no processo seletivo ao doutorado (Edital PPGF/UFPR No 
07/2018), após análise de recursos. No Anexo 1 segue também a tabela de 
pontuação parcial e total do processo seletivo de doutorado. 

PROCESSO SELETIVO - Doutorado 

Candidato Classificacão 
Michele Mugnaine Iº 
Matheus Bacigalupo Kiataki 2º 
Aluizio Jose Salvador 3º 
Marcelo Henrique Penteado 4º 
Mylena Hortz Ribas 5º 
Henrique Sobrinho Ghizoni 6º 
Lucas Alexandre Souza Rosa 7º 
Arlans Juan Smokovicz de Lara 8º 
Raul de Palma Aristides 9º 
Eduardo Scafi 1 O" 
Adriano Bezerra Pereira 11° 

Prof. Dr. Sergio d'Almeida Sanchez 

~~((~ 
Prof. Dr. Cristiano Francisco Woellner 
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Prof. Dr. Emerson Cristiano Barbano 



Nome 

MICti.llMl.lll\llnt 

Adrl1no lererra Pereira 

Al\lltlO JOM Salvador 
Artans J\WI SmokOtlca de 
u,a 

Cduardo Scafl 

Hen-.. Sobttnho Ghitonl 

Lucas Alexandre 5®11 "°" 
Ml~OHtMG~ PentHdo 

M1thtu1 IICI aluno K11Uk1 

MWn,Hottt .lbl1 

llllut de P1lrna M1Ude1 

Anexo 1: Tabela da pontuação parcial e total do Processo Seletivo de Doutorado do 
Edital PPG-Física/UFPR 07/2018 
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