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Ata de reunião da comissão de bolsas 01/2022 - Edital n° 13/2021/PPGL CNPq 
(Cadastro reserva) 

 

 

Aos decorridos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu -se na 1 

plataforma Google Meet, das 14h às 15h20min., a comissão de bolsas do PPGL para a 2 

análise da documentação enviada pelos(as) candidatos(as) inscritos(as) ao EDITAL n ° 3 

13/2021/PPGL – CNPq (cadastro reserva) e para discussão sobre novos editais para 4 

seleção de bolsistas CNPq e FAPESC. Estiveram presentes na reunião os seguintes 5 

membros da comissão: Ana Cláudia de Souza, Ana Beatriz Ribeiro, Ana Lívia Agostinho, 6 

Cristiane Lazzarotto-Volcão, Valter Pereira Romano. Justificaram a ausência Daniel do 7 

Nascimento e Silva e Rosângela Pedralli, por estarem em outros compromissos da 8 

universidade. Eu, Valter Romano, iniciei a reunião informando que as cotas de mestrado do 9 

CNPq foram liberadas no dia 10/02/2022 e avisei que serão chamados os alunos(as) de 10 

mestrado selecionados no edital n° 10/2021/PPGL, conforme classificação. Avisei a 11 

comissão que as cotas de doutorado ainda não foram liberadas pela agência de fomento. 12 

Informei também que foram implementadas duas bolsas de doutorado da agência FAPESC 13 

e uma bolsa de mestrado (edital 48/2021), no dia 04 de fevereiro, conforme seleção feita 14 

pelo edital interno n° 11/2021/PPGL. Não havendo disponibilidade 2ª colocada para bolsa 15 

de mestrado (Letícia Junkes), classificada no edital 11/2021/PPGL e sem ter um terceiro 16 

nome para ser chamado, uma bolsa de mestrado FAPESC ficou remanescente, precisando, 17 

portanto, de mais editais para seleção de bolsistas. Chegou-se ao consenso da 18 

necessidade de editais para cadastro reserva tanto para o CNPq, quanto para FAPESC. A 19 

comissão discutiu sobre a necessidade de ampla divulgação dos editais para que tenha 20 

maior adesão dos(as) alunos(as), pois nos últimos editais o número de inscritos(as) foi 21 

reduzido. Enquanto coordenador do programa, informei que dessa vez terá ampla 22 

divulgação na lista de docentes e também discentes e por sugestão da professora Cristiane 23 

Lazzarotto-Volcão, também no Divulga UFSC. Os novos editais serão tramitados entre 14 24 

de fevereiro e 14 de março de 2022. Passou-se, então, à análise socioeconômica e de 25 

mailto:ppgl@contato.ufsc.br


 

desempenho acadêmico das duas doutorandas inscritas para bolsas.do Edital 13/PPGL/2021, 26 

Beatriz de Oliveira e Graziela Hahn. Após análise dos comprovantes, foi feito o ranqueamento 27 

no desempenho das alunas, ficando Beatriz de Oliveira com nota final: 9,70 (1º colocada) e 28 

Graziela Hahn com nota final: 8,36 (2ª colocada). A secretaria do programa irá publicar o 29 

resultado no site do programa (https://ppglin.posgrad.ufsc.br/). Não tendo mais nada a 30 

discutir, a presente ata foi lavrada e assinada por mim, presidente da comissão de bolsas, 31 

após aprovação dos membros dessa comissão.  32 
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