
 

 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP 
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO – FFCLRP 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGEDU 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FFCLRP-USP - Departamento de Educação, Informação e Comunicação – DEDIC  - Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGEdu 

   Av. Bandeirantes, 3900 – Campus RP – Laboratório Paulo Freire - Rua das Paineiras, bloco 28 - fone: 16 36020051 

   Ribeirão Preto – SP  -  cep. 14040-901  

 

 

ATA DA SELEÇÃO FEITA PELA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO 

SELETIVO DO PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR – EDITAL 

Nº 35/2022 – PARA ALUNOS DE DOUTORADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA FFCLRP – PPGEdu. A comissão responsável pela 

seleção PDSE/Capes, composta pelas professoras Ana Cláudia Balieiro Lodi (coordenadora do 

PPGEdu), Carla Biancha Angelucci (coordenadora do PPG em Educação da Faculdade de 

Educação da USP, na condição de avaliadora externa) e pela doutoranda Priscila de Mattos 

(representante discente do PPGEdu) reuniu-se, virtualmente, no dia 23 de março de 2022, às 

16h, para proceder à seleção de uma doutoranda para o PDSE/Capes. Inscreveu-se e teve sua 

inscrição deferida a doutoranda Bianca Viana Monteiro da Silva. A candidata, poucos minutos 

antes de ingressar, recebeu o link de acesso à sala. As 16h, com todos os membros presentes na 

sala virtual da plataforma Google Meet (meet.google.com/cwc-qodm-evs), a candidata Bianca 

Viana Monteiro da Silva entrou na sala virtual e foi arguida pelos membros da Comissão, 

quando teve oportunidade de expor à Comissão os motivos pelos quais se inscreveu no Edital 

nº 35/2022, a relação do seu estágio com a tese em desenvolvimento no PPGEdu, o porquê da 

escolha do orientador e coorientador no exterior e a relação, em construção, entre os grupos de 

pesquisa que receberá a candidata no exterior e o da orientadora da candidata no PPGEdu. Às 

16h20, a partir da avaliação da documentação realizada previamente e dos argumentos expostos 

pela candidata, a Comissão indicou a doutoranda Bianca Viana Monteiro da Silva para o estágio 

no exterior (Programa PDSE). Como justificativa, a Comissão elaborou o seguinte parecer, que 

comporá a documentação a ser encaminhada à PRPG: “A doutoranda Bianca Viana Monteiro 

da Silva, do PPGEdu da FFCLRP/USP, atendeu aos requisitos constantes do Edital nº 35/2022 

e encaminhou a documentação exigida na data prevista, conforme calendário previamente 

divulgado pelo PPGEdu para recebimento das inscrições. Seu projeto de pesquisa mostrou-se 

pertinente e relevante para a área da Educação, e seu plano de estudos no exterior está de acordo 

com sua proposta de pesquisa e exequível para o período de seis meses. Destaca-se ainda que a 

instituição no exterior e os docentes que farão a orientação e a coorientação da pós-graduanda 

durante o estágio são internacionalmente reconhecidos e pesquisadores de destaque no campo 

de estudos em que se insere a pesquisa da doutoranda. A saída da pós-graduanda para a 

Università Degli Studi di Salerno/Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della 

Formazione está prevista para ocorrer após a realização de seu exame de qualificação, que, 

espera-se, tenha como um dos membros titulares da banca, a Dra Giuseppina Marsico, docente 

que assumirá a orientação de Bianca Viana no exterior, e que já vem contribuindo com a 

pesquisa por meio da relação, em construção, entre seu grupo de pesquisa e da Profa. Andrade, 

orientadora da doutoranda no PPGEdu”. Sem mais nada a redigir, eu, Profa. Dra. Ana Cláudia 

Balieiro Lodi - Coordenadora do PPGEdu e membro da Comissão de Seleção, encerro e lavro 

esta ata, onde assino em nome da Comissão: 23 de março de 2022. 
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