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PARECER 

Foram recebidas doze (12) inscrições de candidaturas para o   EDITAL 
DERI nº 056/2019 PROGRAMA SANTANDER MOBILIDADE 
INTERNACIONAL ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO - 2019. Sendo 
todas do Programa de Pós-graduação em Educação: sete (07) estudantes 
de Doutorado e cinco (05) de Mestrado. Três candidaturas são relativas a 
projetos de pesquisa que vêm sendo desenvolvidos no PPGE/Unicamp com 
bolsa CAPES ou CNPq. De acordo com o que é previsto no edital, as 
candidaturas foram analisadas em processo de seleção no qual 
consideraram-se: requisitos do Edital, documentação, perfil acadêmico do 
estudante, mérito da proposta, relevância institucional e excelência 
acadêmica. 
A Comissão de Internacionalização do PPGE/FE/UNICAMP orientada por 
esses critérios, destaca a qualidade acadêmica de todas as inscrições 
recebidas, bem como salienta a relevância da proposição de estágios de 
curta duração no exterior para os percursos formativos nos quadros da pós-
graduação. As instituições no exterior, para as quais os estágios se 
destinam, têm, em geral, excelente reputação acadêmica e, em sua maioria, 
bem reconhecidas nas suas respectivas áreas e nos contextos Ibero-
americanos. Estimula-se, portanto, que se continuem a buscar alternativas, 
em editais futuros, para se viabilizarem os projetos de trabalho de 
mobilidade internacional que, infelizmente, não foram contemplados neste 
Edital.  
Para a análise das candidaturas, a comissão levou em consideração as 
etapas e os critérios de seleção tendo em vista a mobilidade internacional 
de estudantes de pós-graduação, destacando-se também a amplitude e a 
diversidade da relação entre a proposta de trabalho com as características 
das instituições internacionais às quais o estágio se endereça, 
demonstrando a variedade de experiências, de vivências e de trabalho de 
pesquisa com distintos grupos, em diferentes lugares de formação e com 
perspectivas de ações futuras.  
Diante de exposto, a comissão seleciona na condição de titular a estudante 
de pós-graduação MARISA ADRIANE DULCINI DEMARZO e suplente a 
estudante de pós-graduação MIRELE CORRÊA. 
 

Comissão Julgadora: 
Profa. Dra. Lilian Cristine Ribeiro Nascimento 

Profa. Dra. Nima Imaculada Spigolon 
Profa. Dra. Selma Borghi Venco 

Doutoranda Olívia Pires Coelho (Representante Discente na Comissão) 

 

Lista geral de inscritos 
Alberto Lopo Montalvão Neto 
Giseli de Souza Lucas 
Graziella Toffolo Luiz 
Marisa Adriane Dulcini Demarzo 
Mateus Barbosa Verdú 
Mirela Campos do Amaral 
Mirele Corrêa 
Paulo Coelho Diaz 
Pérola Lozano Teixeira de Carvalho 
Rafael Moraes Limongelli 
Renata Barroso de Siqueira Frauendorf 
Vivian Colella Esteves 


