
Ata de reunião da comissão de bolsas
02/2021

Data e horário da reunião: 8 de junho de 2021, das 8:30 às 11:00

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. Igor Valdeci Ramos da Silva tornou-
se, oficialmente, membro da Comissão de Bolsas no dia da reunião e, por desencontro 
na agenda, também não participou.

Pauta:
1. Informes
2. Elaboração e discussão do edital de bolsas CAPES
3. Encaminhamento de tarefas 

1.A  presidente  da  Comissão  de  Bolsas,  Ana  Cláudia  de  Souza,  e  a  professora 
Rosângela Pedralli solicitaram ajuda à PROPG para questões legais na atribuição de 
bolsas,  como  a  possibilidade  da  consideração  de  critérios  socioeconômicos  na 
distribuição de bolsas CAPES no programa e políticas de prorrogação; A fim de formar 
uma rede de contatos ativa para discussões como estas, sugeriu-se que houvesse 
contato com outros Programas de Pós-Graduação. Já foi informada ao diretor do CCE, 
Professor  Dr.  Fábio  Lopes,  a  necessidade  da  criação  de  um  fórum  de  PPGs.  2. 
Anteriormente à reunião, vários membros da comissão de bolsas realizaram a leitura 
do edital e apontaram sugestões para a melhor elaboração do documento. Algumas 
das sugestões no texto foram aceitas sem necessidade de discussão, como é o caso 
do acréscimo, ao edital, das agências de fomento CAPES e FAPESC, pois o edital em 
questão  não  englobara  seleção  de  bolsistas  CNPq.  Outras  questões,  contudo, 
necessitaram de uma discussão maior, como é o caso do período de inscrições, que, 
ao fim, estabeleceu-se do dia 09 ao dia 13 de junho. Outra importante discussão se 
deu por conta de uma sugestão da Profa. Cristiane Lazzarotto-Volcão: no lugar de 
mandar a documentação via e-mail, os candidatos deveriam se inscrever através do 
preenchimento de um formulário que fosse compatível com os Apêndices A e B/C do 
edital.  A  sugestão  foi  aceita  por  unanimidade.  Outra  alteração  importante  foi  o 
acréscimo da exigência do plano de trabalho como um dos documentos necessários a 
constar na inscrição dos candidatos. Além disso, decidiu-se, após discussão, que à 
nota  final  dos/as  candidatos/as  com  perda  de  bolsa  no  programa,  em  2021,  por 
quaisquer  agências  de  fomento,  seriam  acrescidos  10%.  3.  Ao  fim  da  reunião, 
algumas tarefas foram encaminhadas:  conferir com a PROPG sobre a validade das 
bolsas – se são prazos de um ano ou conforme o calendário da agência de fomento; 
Publicar,  no  sítio  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Linguística,  uma  nota  de 
esclarecimento, mencionando a flexibilização por parte das agências de fomento sobre 
a não necessidade de residir  na região de Florianópolis  em período de pandemia. 
Solicitou-se que a comissão, na semana seguinte, desde o dia 14 de junho ao dia 18 
de junho, centrasse seu trabalho na avaliação de candidatos, respostas a recursos e 
atribuição  de  novas  bolsas.  Ata  redigida  por  Vitor  Hochsprung,  aprovada  pela 
comissão de bolsas. Em 10 de junho de 2021.
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