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 Editais FAPERJ Nos 01/2021 e 02/2021 - Programa Bolsa Nota 10 
 

 

 
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2021. 

 
 

 
A banca de seleção, formada pelos professores Manoel do Couto 
Fernandes, Marcos Paulo Ferreira de Góis, todos membros do PPGG/UFRJ, 
e pela aluna de doutorado Larissa Lima de Souza (representante discente), 
se reuniu para analisar e deliberar sobre a indicação de alunos para o 
programa Bolsa Nota 10 FAPERJ (Editais FAPERJ nos 01/2021 e 02/2021). 
 
O Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (PPGG/UFRJ), nível 7 CAPES, tem a prerrogativa de indicar 
dois (02) alunos de mestrado e dois (02) de doutorado para a referida bolsa.  
 
Para o mestrado foram apresentadas três candidaturas, sendo as três 
aprovadas e as duas primeiras classificadas para a bolsa:  
 

1 – Beatriz Brum Domingues Dettmann (ingresso em março de 2020) 
2 – Karoline Mayume Barbosa Ishimine (ingresso em março de 2020) 
3 – Aydam Silva de Paula (ingresso em março de 2020) 
 

 
Para o doutorado foram apresentadas três candidaturas, sendo as três 
aprovadas e as duas primeiras classificadas para a bolsa: 
 

1 – Felipe Rodrigues Waldherr (ingresso em março de 2019) 
2 – Felipe Pacheco Silva (ingresso em março de 2019) 
3 – Helen Barcellos da Silva Martins (ingresso em março de 2019) 

 
  
Os critérios de seleção utilizados foram: 1) todas as disciplinas cursadas, 2) 
Avaliação do Histórico - nota “A” na maioria das disciplinas (CRA) e, em caso 

http://www.ppgg.igeo.ufrj.br/


de empate: a) produção de publicação e participação em eventos científicos 
durante o tempo do curso até o momento e, b) produção de publicação e 
participação em eventos científicos nos últimos anos. 
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