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EDITAL 03/PDSE/PPGJOR/2021 

 
Seleção Interna do PPGJOR de candidatura ao Programa de Doutorado  

Sanduíche no Exterior 2020 (PDSE/CAPES) 

 

 

RESULTADO FINAL 

 

 

A Comissão de Seleção de candidaturas ao Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior 

(PDSE/CAPES), designada pela Portaria 32/PPGJOR/2020, em consonância com o Edital Capes 

retificado nº 19/2020, no uso de suas atribuições, torna público o RESULTADO FINAL da fase 

específica interna do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC. Nesta fase, a Comissão 

seleciona as(os) candidatas(os) do PPGJOR/UFSC a serem recomendados(as) à Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação (PROPG/UFSC) para dar seguimento à etapa de “Seleção Interna pela IES” e, na 

sequência, a de “Inscrições na Capes pelos candidatos”. 

O Edital Capes nº 19/2020 – no item 3 e seus subitens - estabelece que o número total de 

bolsas do PDSE será calculado considerando uma bolsa por programa de pós-graduação com nível 

de doutorado com nota igual ou superior a 4 na Avaliação da Capes. A duração da bolsa será de, 

no mínimo, quatro meses e de, no máximo, seis meses.  Até a presente data, o Programa de Pós 

Graduação em Jornalismo possui apenas uma cota de seis meses do PDSE/CAPES.  No entanto, a 

Comissão de Seleção decidiu selecionar e classificar duas candidaturas que cumpriram as 

exigências dos editais (Capes e PPGJOR), para o caso de haver novas vagas não utilizadas por 

outros programas de pós-graduação e que possam eventualmente ser destinadas ao PPGJOR.  

 

Esgotado o prazo para recursos, o resultado final do processo de seleção interna para 

doutorado sanduiche no exterior é o seguinte:  

 

 

1º. Andressa Kikuti Dancosky   

2º. Suelyn Cristina Carneiro da Luz 

 

 

 

 

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2021 

 

 

Profª. Drª. Maria Terezinha da Silva (presidente) 

Profª. Drª. Cárlida Emerim (membro interno) 

Dairan Paul (representante discente) 

Lynara Ojeda de Souza (representante discente) 

Amanda de Souza Miranda (egressa) 

 

(firmados no original) 
 


