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Seleção PNPD 2017/2018 

Parecer da comissão Avaliadora 

 

Aos quatorze de novembro de 2017, o coordenador do Programa de Pós-Graduação em 

Linguística Aplicada, Prof. Dr. Marcelo El Khouri Buzato, reuniu-se com uma comissão 

avaliadora composta pelos Professores Doutores Joel Windle, do Departamento de Letras 

Estrangeiras Modernas da Universidade Federal Fluminense, e Fabiana Cristina Komesu, 

do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários da Universidade Estadual Paulista 

"Júlio de Mesquita Filho", para cumprir o exposto no edital PNPD 2017/2018, a saber, 

efetuar uma seleção inicial dos candidatos com base em critérios acadêmicos de mérito 

científico e de necessidade de renovação do quadro de Pós-Graduação do PPG-LA. 

Foram avaliadas as propostas dos candidatos Professores Doutores Carlos Maroto Guerola, 

Edina Aparecida Cabral e Simone Christina Petry, com base nos seguintes critérios: 

 

1. Qualidade do projeto  

 

a. Descritor: espera-se que o projeto traga contribuições novas, não 

constituindo um mero apêndice da pesquisa do doutorado. 

b. Critérios: 

i. Originalidade/Qualidade das contribuições esperadas 

ii. Maturidade/profundidade da proposta (adequação ao nível de "pós-

doutorado") 

iii. Exequibilidade no prazo previsto 

iv. Relevância dos resultados e desdobramentos esperados  

   

2. Qualidade do currículo  

 

a. Descritor: espera-se que o pesquisador demonstre capacidade de cumprir o 

programa de pesquisa e outras atividades propostas e divulgar os resultados 

de modo pertinente e abrangente. 

b. Critérios: 

i. Experiência desde o doutoramento 

ii. Frequência e qualidade das publicações nos últimos cinco anos 

iii. Projetos de pesquisa financiados por agências (exceto Mestrado e 

Doutorado), prêmios e distinções 
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3. Qualidade do plano de trabalho 

 

a. Descritor: o plano deve explicitar adequadamente as atividades propostas 

para serem realizadas junto ao Departamento de Linguística Aplicada e ao 

PPG-LA, para além dos objetivos próprios do projeto de pesquisa (por 

exemplo: docência, eventos, participação em grupos de pesquisa, bancas, 

organização/edição de publicações etc.). 

b. Critérios: 

i. Abrangência e detalhamento do plano 

ii. Pertinência e exequibilidade das contribuições propostas 

 

A cada um dos três quesitos (qualidade do projeto, qualidade do currículo e qualidade do 

plano de trabalho) foi atribuída, por cada membro da banca, individualmente, uma nota 

entre 0 (zero) e 10 (dez). A nota final de cada candidato foi obtida pelas médias aritméticas 

das notas de cada avaliador para cada quesito, conforme o Quadro 1, a seguir. 

 

 

Quadro 1 - relação das notas atribuídas aos três candidatos 

Em vista das notas expostas no Quadro 1, a comissão avaliadora indica como primeira 

opção para bolsista PNPD 2017/2018 o Prof. Dr. Carlos Maroto Guerola e como segunda 

opção a Profa. Dra. Simone Christina Petry. A comissão não recomenda a escolha da Profa. 

Dra. Edina Aparecida Cabral pelo fato de a mesma não ter apresentado um plano de 

trabalho compatível com os requisitos do Edital. 

 

Campinas, 14 de novembro de 2017. 

 

Prof. Dr. Marcelo El Khouri Buzato 

Profa. Dra. Fabiana Cristina Komesu 

Prof. Dr. Joel Windle 
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