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Aos 12 dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, no Campus Uruguaiana da 
Universidade Federal do Pampa, às 17h e 55min, a professora Pâmela Billig Mello 
Carpes, finalizou a seleção dos candidatos à bolsa de extensão PBDA 2014. Os 
critérios de seleção adotados foram os estabelecidos pelas normas do referido Edital, 
bem como do Edital para Seleção de Bolsistas divulgado através da página 
institucional do Grupo de Pesquisa. Os candidatos que tiveram sua inscrição 
homologada foram os seguintes: Ben-Hur Neves, Yasmin Batista, Lucas de Godoy 
Ferrão, Jéssica Nerry Fão, Carolina Quadros e Gabriela Holstein. Os candidatos 
Jéssica Fão e Carolina Quadros não compareceram à entrevista, sendo, portanto 
eliminados do processo seletivo. A candidata Gabriela Holstein não apresentou 
comprovante de conclusão de uma disciplina de Fisiologia, conforme requerido como 
requisito específico deste edital (item 3), sendo, portanto, desclassificada. Os critérios 
de seleção utilizados, previstos no Edital, foram: desempenho acadêmico, 
disponibilidade de carga horária, análise do currículo Lattes, experiência do candidato 
em atividades de pesquisa e extensão, e, conhecimentos gerais sobre o tema do 
projeto. Desta forma, o candidato com maior pontuação em cada item obteve nota 
máxima e, proporcionalmente, os demais foram pontuados; culminando com uma 
média simples entre os itens. A pontuação dos candidatos foram as seguintes de 
acordo com os critérios estabelecidos: 
 

Candidato 
Desempenho 

acadêmico 
Disponibilidade 

Currículo  
Lattes 

 
Experiência em 

pesquisa e 
extensão 

Conhecimentos 
sobre o tema 

 
Final 

Ben-Hur Neves 10 7,8 10 10 7 8,9 

Yasmin Batista 9,7 10 7,5 10 10 9,4 

Lucas Ferrão 8,9 10 6 10 10 9,0 

 
Os candidatos foram classificados de acordo com os critérios estabelecidos da 
seguinte forma: 1º lugar: Yasmin Batista, 2º Lugar: Lucas Ferrão, 3º Lugar: Ben-Hur 

Neves. Considerando que a candidata Yasmin Batista foi previamente selecionada 
para outra modalidade de bolsa, automaticamente o segundo colocado é selecionado 
como bolsista. Nada mais havendo a tratar, a atividade foi encerrada, lavrada a 
presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, Pâmela B Mello 
Carpes. 
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Professor Adjunto – Fisiologia Humana 
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