
Ata de reunião da comissão de bolsas
01/2021

Data e horário da reunião: 1o de junho de 2021, das 14:00 às 16:30

Presentes: Ana Cláudia de Souza, Rosângela Pedralli, Cristiane Lazzarotto-Volcão e 
Vitor  Hochsprung.  Ana  Lívia  Agostinho  e  Daniel  Nascimento  e  Silva  não 
compareceram por estarem em período de férias. Nathália Müller Camozzato solicitou 
seu desligamento da comissão.

Pauta:
1. Recomposição  da  comissão  para  substituição  da  discente  Nathália  Müller 

Camozzato;
2. Relato sobre a situação das bolsas do Programa e interações com as agências 

de fomento;
3. Discussão sobre a possibilidade de prorrogação das bolsas Capes;
4. Nova resolução de bolsas;
5. Elaboração do edital de bolsas Capes.
6. Demais assuntos relevantes e informes.

1.A doutoranda Nathália será substituída pelo também doutorando Igor Valdeci Ramos 
da Silva. 2. As coordenadoras atual e anterior do Programa relataram a dificuldade de 
interação com as agências de fomento que, por vezes, não respondem às consultas e, 
por  vezes,  oferecem  informações  lacunares  e  até  contraditórias,  o  que  exige 
acompanhamento  intenso  das  plataformas e  insistência  nas  dúvidas  e  pedidos  de 
esclarecimentos.  3.  Considerando  que  o  sistema  de  Bolsas  e  Auxílios  da  Capes 
(SCBA) está permitindo a atribuição de bolsas de mestrado por até 24 meses e de 
doutorado por até 48 meses, a despeito de a norma da agência estabelecer prazo 
máximo de atribuição de 12 meses prorrogáveis, a comissão recomendou que se opte, 
no  sistema,  pela  prorrogação,  por  prudência,  a  fim  de  evitar  novas  surpresas  de 
suspensão de bolsas. Todavia, tal prorrogação é apenas virtual, não havendo garantia 
de manutenção das bolsas para além dos 12 meses previstos em norma. Os bolsistas 
devem seguir atentos às normas da agência. Elas são imperativas, Ademais, mesmo 
que a Capes referende a possiblidade de prorrogação, os bolsistas devem apresentar 
relatório  anual  indicativo  de  cumprimento  de  todas  as  exigências.  4.  Quanto  à 
resolução de bolsas, decidiu-se por retomar a discussão somente depois de a Capes 
responder  à  consulta  realizada  pela  coordenação  do  Programa em 13 de maio  e 
reiterada  em  1o  de  junho.  5.  O  edital  de  bolsas  Capes  será  elaborado  seguindo 
critérios da chamada Fapesc, última seleção de bolsista realizada no Programa, e do 
edital  de bolsas CNPq.  Rosângela Pedralli  elaborará o esboço do documento,  que 
será discutido e aprimorado na próxima reunião da comissão, a ser realizada no dia 08 
de junho próximo, das 8:30 às 11:00. 6. Por fim, decidiu-se pela criação de conta de e-
mail  própria  da  comissão:  bolsasppglufsc@gmail.com,  com  o  propósito  de  mais 
adequadamente organizar  os trabalhos e desonerar  a secretaria  do Programa. Ata 
redigida por Ana Cláudia de Souza e aprovada pelos membros da comissão presentes 
à reunião.
Em, 02 de junho de 2021.
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