
 

ATA Nº 3/2011 DA COMISSÃO DE BOLSAS 

Aos treze dias do mês de maio de 2011, a comissão de bolsas, designada pelas Portarias nº 
10/PPGLg/2011 e nº 11/PPGLg/2011 e composta pelos professores Drª Rosângela Hammes 
Rodrigues (presidente), Dr. Fábio Lopes da Silva (representante docente), Tarcisio Leite 
(representante docente), doutoranda Carla Regina Martins Valle (representante discente do 
doutorado) e mestranda Eloara Tomazoni (representante discente do mestrado), reuniu-se para: 
a) analisar o requerimento com o pedido para entrada na lista de espera de bolsas da mestranda 
Nazaré Nunes Barbosa Cesa; b) atribuir a bolsa de mestrado CAPES vacante, em função da 
passagem direta do mestrado para o doutorado de Rosângela Pedralli; c) atribuir as 3 bolsas de 
doutorado REUNI vacantes. Em relação ao requerimento da mestranda Narazé, a solicitante diz 
que não fez o pedido de bolsa no ato da inscrição ao exame de seleção “pelo fato de constar no 
edital que as bolsas só seriam atribuídas a alunos com idade até 45 anos” [...] e que “a 
solicitação se dá agora pelo fato de saber que tal critério de atribuição não está sendo 
observado.” A comissão indefere o pedido da requerente, uma vez que no edital do exame de 
seleção ao mestrado não se encontra a informação alegada. A comissão poderá reconsiderar o 
pedido da mestranda em caso excepcional, a saber, se em outro momento o Programa tiver uma 
bolsa disponível sem mestrandos na fila para recebê-la. No que se refere à alínea b, 
considerando que não há mais mestrandos na fila de espera e que em março deste ano o 
mestrando Vitor Hugo Sepúlveda da Costa fez pedido para ingressar na lista de espera para 
obter bolsa, uma vez que se encontrava desempregado (e que a comissão de bolsas indeferiu na 
época, pois havia uma lista de espera por bolsas em curso), em caráter excepcional a comissão 
atribui essa bolsa ao mestrando Vitor Hugo S. da Costa. Sobre as 3 bolsas REUNI de doutorado,  
não há doutorandos na lista de espera. Uma vez que não é possível remanejamento com bolsas 
de doutorado CAPES neste momento, a comissão atribui uma das bolsas à doutoranda 
Rosângela Pedralli, que passou ao doutorado e passa a integrar a lista de espera; e, em caráter 
excepcional, outra bolsa à doutoranda Chris Royes Schardosim, que estava em condições de 
recebê-la, apesar de não  mais integrar a lista de espera. Em relação a terceira bolsa em aberto, a 
comissão solicita que sejam consultados os doutorandos do Programa para ver se um deles está 
em condições de recebê-la. Nada mais havendo a tratar, a comissão encerrou a reunião, da qual, 
eu, Rosângela Hammes Rodrigues, lavrei a presente ata, que será por mim assinada e os demais 
membros da comissão. 
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