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Programa de Pós-graduação em Física PPGF <ppgf@df.ufscar.br>

Recurso: Resultado Final do Processo Seletivo do Edital Interno PDSE 1-2022 
2 mensagens

Caique Serati de Brito <caique@df.ufscar.br> 22 de março de 2022 12:47
Para: Programa de Pós-graduação em Física PPGF <ppgf@df.ufscar.br>, coord.ppgf@df.ufscar.br, Yara Galvão Gobato
<yara@df.ufscar.br>

Prezados, boa tarde! 

Gostaria de apresentar o presente recurso (anexo) para consideração da comissão de seleção das candidaturas do
processo seletivo do PDSE 1-2022. 

É com grande satisfação que comunico que nosso artigo, "Revealing the impact of strain in the optical properties of
bubbles in monolayer MoSe2", foi aceito (em 19/03/2022) e publicado hoje na revista Nanoscale
(DOI: https://doi.org/10.1039/D2NR00315E ). Portanto gostaria de solicitar a substituição do meu currículo lattes
(também anexo), para reavaliação. 

Gostaria de saber também: como previsto no item 4 do edital, quais são as chances do PPGF conseguir uma
segunda bolsa de doutorado sanduíche?  
Creio que essa seja uma oportunidade incrível para mim e para o Jonathan, e uma vez que nossos prazos de
conclusão do doutorado são semelhantes, pode ser que não tenhamos uma próxima chance. Certamente qualquer
uma das participações no PDSE trará um impacto bastante positivo para o PPGF, mas seria ótimo se nós dois
conseguíssemos. 

Por fim, gostaria de enfatizar que o presente recurso não visa questionar a decisão da comissão, nem tirar o mérito
do outro candidato, apenas trazer uma importante atualização do meu currículo que aconteceu durante a avaliação
deste processo seletivo. 

Desde já agradeço. 

Cordialmente, 

Caique Serati de Brito. 

2 anexos

Recurso-PDSE-2022_CSdB.docx.pdf 
87K

CurriculoLattes_CSdB-Atualizado.pdf 
523K

Programa de Pós-graduação em Física PPGF <ppgf@df.ufscar.br> 22 de março de 2022 12:59
Para: Wilson Aires Ortiz <wortiz@df.ufscar.br>, Leonardo Kleber Castelano <lkcastelano@ufscar.br>, Fernando Redivo
Cardoso <frc@df.ufscar.br>, Yara Galvao Gobato <yara@df.ufscar.br>, Caique Serati de Brito <caique@df.ufscar.br>,
Coordenação do PPG-F <coord.ppgf@df.ufscar.br>

Prezados Senhores membros da Comissão de Avaliação do Proc. De Seleção PDSE 2022

Apresento o recurso em relação ao Resultado Final encaminhado pelo candidato Caique Serati de Brito.

Ar.te
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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À Comissão de Seleção de Avaliação do Edital Interno de Seleção de candidaturas 

PDSE 2022. 

 

Prezados 

Agradeço a análise da minha proposta para a bolsa de Doutorado Sanduíche 
PDSE 2022. No entanto, solicito reconsideração da Nota 3 – Pontuação do Currículo 
Lattes do Candidato, que foi atribuída.  

É com grande satisfação que comunico que, na data de hoje, tivemos nosso 
artigo “Revealing the impact of strain in the optical properties of bubbles in monolayer 
MoSe2” (https://doi.org/10.1039/D2NR00315E) publicado na revista Nanoscale. Estive 
efetivamente envolvido nas medidas e análises de dados de Espectroscopia Raman e 
de Geração de Segundo Harmônico (SHG) realizadas neste trabalho, além de ter 
colaborado nas discussões e ter elaborado as figuras presentes no artigo. Como 
exposto ao longo do projeto, essas duas técnicas experimentais são de grande 
relevância para a execução do trabalho proposto, de modo que este artigo representa 
parte do avanço de nossas pesquisas na área de materiais 2D. Adicionalmente, o 
MoSe2, material estudado neste artigo, é parte fundamental das heteroestruturas 
propostas no projeto, o que reforça a minha familiaridade e compreensão sobre assunto 
a ser tratado na Alemanha, aumentando a taxa de sucesso e possibilidade de atingir 
bons resultados.  

Com base nas informações apresentadas acima, e tendo em vista que o aceite 

da publicação ocorreu durante o periodo de avaliação deste processo seletivo, solicito 

por gentileza, a substituição do meu currículo lattes (enviado anteriormente) pela versão 

atualizada (em anexo), para a reavaliação. 

Finalmente, agradeço a paciência para reavaliar o item acima. 
 

 

São Carlos, 22 de Março de 2022. 

 

 

__________________________________ 

Nome e assinatura do Candidato(a) 

 
 

 

https://doi.org/10.1039/D2NR00315E
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA - PPGF/CCET 
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905 

Telefone: (16) 33518225 - h�p://www.ufscar.br

O�cio nº 8/2022/PPGF/CCET

São Carlos, 28 de março de 2022.

Para: Caique Sera� de Brito 
@caique@df.ufscar.br@

CC: 
 

Assunto: EDITAL PDSE 2022 - recurso

  

 

Prezado candidato, 
A despeito do mérito inegável da publicação apresentada no recurso (doc 0637620) , não será possível
considerá-la na presente seleção, uma vez que o Anexo 4 do Edital é taxa�vo em excluir o corrente ano,
atribuindo pontuação às "A�vidades cien�ficas e de pesquisa nos úl�mos 5 anos (2017 a 2021)".

  

Atenciosamente,

Prof. Dr. Wilson Aires Ortiz

Presidente da Comissão de Seleção de Avaliação do

Edital Interno de Seleção de Candidaturas PDSE/PPGF/CCET/UFSCar

Documento assinado eletronicamente por Wilson Aires Or�z, Vice-Coordenador(a), em 28/03/2022,
às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufscar.br/auten�cacao,
informando o código verificador 0637630 e o código CRC E16FD8B5.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.004278/2022-16 SEI nº 0637630 

Modelo de Documento:  O�cio, versão de 02/Agosto/2019  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufscar.br/autenticacao?cv=0637630&crc=E16FD8B5
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA - PPGF/CCET 
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905 

Telefone: (16) 33518225 - h�p://www.ufscar.br

  
Despacho nº 5/2022/PPGF/CCET
Processo nº 23112.004278/2022-16
Remetente: Programa de Pós-Graduação em Física
Des�natário(s): Coordenadoria de Internacionalização de Pós Graduação

 

ASSUNTO: EDITAL PDSE 2022 - recurso

  

São Carlos, 28 de março de 2022.

 

Eu, Prof. Dr. Wilson Aires Ortiz, Presidente da Comissão de Seleção de Avaliação do Edital Interno de
Seleção de candidaturas PDSE 2022, através do presente despacho,  no uso de minhas atribuições autorizo a
divulgação do Resultado ao Recurso impetrado pelo candidato Caique Serati de Brito do Edital Interno de
Seleção de candidaturas PDSE 1-2022  através do documento SEI n° 0637620.

A resposta ao referido Recurso está no documento SEI 0637630 do presente processo.

Uma cópia deste despacho deverá ser anexada ao final dos docs SEI 0637620 e  0637630 para publicação no
site do PPGF.

Atenciosamente,

 

Prof. Dr. Wilson Aires Ortiz

Presidente da Comissão de Seleção de Avaliação do

Edital Interno de Seleção de Candidaturas PDSE/PPGF/CCET/UFSCar

Documento assinado eletronicamente por Wilson Aires Or�z, Vice-Coordenador(a), em 28/03/2022,
às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufscar.br/auten�cacao,
informando o código verificador 0637623 e o código CRC 6031E428.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº SEI nº 0637623 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufscar.br/autenticacao?cv=0637623&crc=6031E428


28/03/2022 15:57 SEI/FUFSCar - 0637623 - Despacho

https://sei.ufscar.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=711441&infra_sistema… 2/2

23112.004278/2022-16
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