Ata da seleção de Bolsista do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior
PDSE/CAPES - 2021
Às dez horas do dia dezoito de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, de forma remota pela
plataforma Zoom (zoom.us), a comissão formada pelo Professor Dr. Vinícius Fortes Farjalla, Docente
Externo do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Conservação (PPG-CiAC), por
Janimayri Forastieri de Almeida, Doutoranda do PPG-CiAC, e pela Professora Dra. Ana Cristina Petry,
Docente Permanente do PPG-CiAC, reuniu-se para a seleção do bolsista do PPG-CiAC no Programa
de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE/CAPES. A Professora Ana informou o recebimento da
inscrição de um candidato, Gabriel Soares de Araujo, cuja documentação, após conferida, foi aprovada
por atender integralmente os requisitos para a candidatura estabelecidos pelo Edital CAPES 19/2020
e de acordo com a Chamada – Bolsas PDSE/Capes 2021 “Doutorado Sanduíche no Exterior” do PPGCiAC. Na análise do mérito e adequação do plano de estudos, a comissão ressaltou a aderência do
perfil acadêmico do Co-Orientador e a estrutura a ser oferecida pela instituição de destino, a California
Academy of Sciences (CAS), para que o discente atinja as metas propostas no prazo de seis meses
de vigência da bolsa, entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022. O desenvolvimento da parte analítica
da tese, que envolve análises genômicas, filogenéticas e filogeográficas na CAS, sob a supervisão do
renomado pesquisador Dr. Luiz Rocha, permitirão o cumprimento de etapas fundamentais para que
Gabriel alcance os objetivos específicos de sua tese. Adicionalmente, as colaborações científicas entre
o Co-Orientador e o Orientador do discente, o Professor Fabio Di Dario, empenhados em fornecer
subsídios para a tomada de decisões envolvendo a conservação de espécies e sistemas, demonstram
a pertinência da tese, que versa sobre peixes de ambientes recifais, no âmbito do PPG-CiAC.
Finalizada a apreciação da documentação apresentada pelo candidato, os membros da comissão de
seleção foram unânimes em considerar Gabriel Soares de Araujo apto a receber a Bolsa de Doutorado
Sanduíche no Exterior em 2021. A Professora Ana deu a reunião por encerrada às dez horas e quarenta
minutos, em seguida lavrou a presente ata, que após leitura e concordância com seu conteúdo é
assinada pelos membros da comissão de seleção do bolsista do PPG-CiAC no Programa de Doutorado
Sanduíche no Exterior – PDSE/CAPES.
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