São Carlos, 13 de março de 2018.

Venho, por meio desta, responder ao pedido de recurso da Sra. Michele Elisabete Rubio
Alem, especialmente em relação ao questionamento de afastamento por nove meses da
supervisora da primeira colocada para a realização de estágio de pós-doutoramento no exterior,
com início previsto para maio ou junho de 2018. A Sra. Michele questiona como a supervisora
poderá acompanhar as atividades, apoiar a bolsista e formalmente avaliar as atividades dessa,
a cada ano, uma vez que ela não estará no Brasil durante parte do período da bolsa.
Diante desse questionamento, a coordenação do Programa de Pós-Graduação em
Fisioterapia (PPG-FT) da UFSCar contatou o setor da Capes responsável pelas bolsas PNPD. A
Capes informou que a figura do supervisor não é obrigatória e que para a Capes o supervisor
não é igual a um orientador, pois o estágio de pós-doutoramento não representa um título
(segundo a Capes, o supervisor não é registrado em seu sistema). Foi enfatizado ainda que,
baseado nisto, a figura do supervisor não está prevista na Portaria N0 086, de 03 de julho de
2013 que rege o PNPD/Capes. Segundo a Capes, compete ao PPG acompanhar e avaliar o
desempenho dos bolsistas, conforme o Art0. 4, inciso VI, pois o responsável pela bolsa é o
coordenador do PPG. Por isso, algumas universidades brasileiras nem possuem a figura do
supervisor. Além disto, a Capes também informou que o monitoramento e supervisão também
podem ser feitos à distância, e que não há proibição de haver dois supervisores para um bolsista.
Desta forma, durante o período de pós-doutoramento no exterior da supervisora da primeira
colocada, o Prof. Dr. Fábio Viadanna Serrão, que é docente e atual coordenador do PPG-FT,
assumirá a supervisão da primeira colocada no Brasil, além da supervisão à distância fornecida
pela Profa. Dra. Stela Márcia Mattiello.
Diante das colocações feitas acima, entende-se que o fato da supervisora da primeira
colocada permanecer durante um período no exterior não justifica a desclassificação da
candidata.

Atenciosamente,

Prof. Fábio Viadanna Serrão
Coordenador do PPG-FT

