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Divulgação dos resultados 

Processo seletivo de bolsista treinamento 

Projeto PROCAAD/UFSCar 

Produção de conteúdos audiovisuais 
para auxílio à docência na UFSCar 

  
Por meio deste documento, torna-se público o resultado do processo seletivo para bolsistas-treinamento do projeto 

PROCAAD/UFSCar, realizado por meio digital a partir da avaliação dos seguintes critérios: cumprimento da 

documentação e dos pré-requisitos listados em edital; relevância de disciplinas e do histórico escolar para a temática 

da educação mediada por tecnologias audiovisuais e digitais; análise de portfólio e produções relevantes para o tipo 

de atividade a ser desenvolvida ao longo do projeto; e produções diretamente relacionadas a conteúdos 

educacionais. Para cada critério, foi atribuída uma nota que varia de 1 (pouco relevante ou inexistente) a 5 (muito 

relevante) e a soma simples das notas foi estabelecida como critério definitivo para a classificação abaixo, 

considerando que nenhum candidato foi desclassificado por falta ou problemas com a documentação. Para efeitos 

de desempate (necessário para a classificação da lista de espera) o critério de portfólio foi utilizado como critério 

para desempate. Deste modo, a lista de classificados é a seguinte:  

 

Thayna Thaysa Proenca Santos 

Ana Paula Sannicolo 

Vinicius Maues Silva Lobato 

Luana Maria da Silva Menezes 

 

A lista de espera, caso houver desistência ou qualquer evento que culmine na desclassificação dos aprovados, em 

ordem de classificação, é a seguinte: 

 

Fernanda Ribeiro Cruz 

Ana Beatriz Martins de Souza 

Patrick Felipe de Oliveira Lima 

Alisson Lauro Nunes 

Vitor Antonio de Lima 

Fernanda Lantyêr Marciano 

Cecília Peixoto Gomes Pedroza 

Ellen Cristina Silva do Rosario Herculano 

Gabriel Andreazi Bertho 

Andressa Ferreira Werneck 

Pedro Henrique Orosco de Camargo 

Leonardo dos Santos Almelin Guimarães 

 


