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COMISSÃO  

NOME  Programa CARGO/FUNÇÃO  ASSINATURA  

1. Adrian Gurza 

Lavalle 

Programa de Pós em 
Ciência Política, DCP- 
FFLCH/USP 

Vice-coordenador do 

Programa  

 

2.  Gabriel Pinho 

Brochado 

Programa de Pós em 
Ciência Política, DCP- 
FFLCH/USP 

Representante 

discente dos pós- 

graduandos  

 

3.  Euzeneia Carlos   Programa de Pós-
Graduação em 
Ciências Sociais e do 
Departamento de 
Ciências Sociais da 
Universidade Federal 
do Espírito Santo 
(UFES) 

Avaliador externo ao 

programa de pós-

graduação (Docente)  

 

 

INDICADOS VAGAS DISPONÍVEIS (1 a 4, conforme item 3.2 edital)  

NOME  DURAÇÃO DO 

ESTÁGIO (6 meses ou 

12 meses)  

DATA DE INÍCIO (mês 

/ano)  

DATA DE TÉRMINO 

(mês/ano)  

1º.  Paulo Victor Zaneratto Bittencourt 

O Candidato selecionado cumpre com as exigências formais do edital relativas tanto à 

vinculação ativa como estudante de pós-graduação quanto ao tempo disponível para a 

conclusão do doutoramento. Igualmente, submeteu em tempo e forma toda a documentação 

necessária ao processo, conforme o i item 4.1.1.4 do Edital No 57/2022 - PrInt USP/CAPES. 

Do ponto de vista do mérito, o candidato apresenta plano de trabalho com mérito científico e 

voltado a indagar a formação novo sistema de balanço de poderes no cenário internacional, e 

os indicadores para sua apreciação. O plano foi devidamente aceito pelo supervisor, e 

vinculado às agendas de pesquisa presentes no Departamento de Ciência Política. 

Para a hierarquização entre candidaturas com a documentação em forma e com méritos 

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.



científicos semelhantes, utilizaram-se os critérios de realização da qualificação, estimando que 

projetos qualificados devem ter preferência, e, em sentido semelhante, de tempo de ingresso 

no doutorado.  

2º. Felipe Chieregato Gretschischkin 

O Candidato selecionado cumpre com as exigências formais do edital relativas tanto à 

vinculação ativa como estudante de pós-graduação quanto ao  tempo  disponível para a 

conclusão do doutoramento. Igualmente, submeteu em temo e forma toda a documentação 

necessária ao processo, conforme o i item 4.1.1.4 do Edital No 57/2022 - PrInt USP/CAPES. 

Do ponto de vista do mérito, o candidato apresenta plano de trabalho com mérito científico e 

voltado a indagar as transformações na esfera pública na era digital e suas implicações para a 

democracia. O plano foi devidamente aceito pelo supervisor, e vinculado às agendas de 

pesquisa presentes no Departamento de Ciência Política. 

Para a hierarquização entre candidaturas com a documentação em forma e com méritos 

científicos semelhantes, utilizaram-se os critérios de realização da qualificação, estimando que 

projetos qualificados devem ter preferência, e, em sentido semelhante, de tempo de ingresso 

no doutorado. 

3º.  Barbara Soares Santos 

A Candidata selecionada cumpre com as exigências formais do edital relativas tanto à 

vinculação ativa como estudante de pós-graduação quanto ao tempo disponível para a 

conclusão do doutoramento. Igualmente, submeteu em temo e forma toda a documentação 

necessária ao processo, conforme o i item 4.1.1.4 do Edital No 57/2022 - PrInt USP/CAPES. 

Do ponto de vista do mérito, o candidato apresenta plano de trabalho com mérito científico e 

voltado a explorar as possibilidades inscritas na obra de Frantz Fanon para lidar com questões 

caras ao debate contemporâneo das teorias do reconhecimento. O plano foi devidamente 

aceito pelo supervisor, e vinculado às agendas de pesquisa presentes no Departamento de 

Ciência Política. 

Para a hierarquização entre candidaturas com a documentação em forma e com méritos 

científicos semelhantes, utilizaram-se os critérios de realização da qualificação, estimando que 

projetos qualificados devem ter preferência, e, em sentido semelhante, de tempo de ingresso 

no doutorado. 
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