
Ata de reunião da comissão de bolsas
03/2021

Data e horário da reunião: 15 de junho de 2021, das 8:30 às 19:00, com intervalos e 
revezamento de membros.

Presentes: Ana Cláudia de Souza,  Rosângela Pedralli,  Cristiane Lazzarotto-Volcão, 
Ana  Lívia  Agostinho,  Daniel  Nascimento,  Vitor  Hochsprung e  Silva  e  Igor  Valdeci 
Ramos da Silva.

Pauta:
1. Análise de documentos do Edital 05/2021 e retificação 06/2021 CAPES
2. Resultado Preliminar

1. Pela manhã, reuniram-se Rosângela Pedralli, Vitor Hochsprung, Daniel Nascimento 
e Silva e a presidente da comissão, Ana Cláudia de Souza, a fim de realizar a análise 
dos documentos submetidos por candidatos às bolsas CAPES. Neste momento, foram 
analisados  documentos  que  caracterizam  mérito  dos  candidatos  em  nível  de 
doutorado,  resultando  no  ranqueamento  deste  quesito.  Por  mérito  acadêmico, 
compreendem-se  as  atividades  acadêmico-científicas,  tais  como  publicações  e 
participação em eventos, além do cumprimento de etapas dentro do Programa de Pós-
Graduação em Linguística, como consta nos Apêndices B e C do Edital  05/2021 e 
retificação 06/2021.  Às 13 horas, reuniram-se, inicialmente, Ana Cláudia de Souza, 
Ana  Lívia  Agostinho  e  Igor  Valdeci  Ramos  da  Silva,  para  iniciar  a  análise dos 
documentos  que  caracterizam  a  situação  socioeconômica  dos  candidatos.  Neste 
quesito,  considera-se  situação  de  renda  e  moradia  dos  estudantes,  comprovadas 
mediante apresentação de documentos que ilustram essas questões. Considerando a 
grande quantidade de informações que podem ser encontradas nos documentos que 
caracterizam renda, os presentes optaram por aguardar mais membros da comissão 
para  colaborar  com  a  avaliação  destes documentos, dando  início  a  análise  de 
documentos  do  critério  moradia.  Mais  tarde,  juntaram-se  ao  encontro  Rosângela 
Pedralli, Vítor Hochsprung e Cristiane Lazzarotto-Volcão.  Durante as discussões que 
geraram os ranqueamentos de moradia e renda, foram mencionados alguns aspectos 
e lacunas em relação à comprovação de gasto com moradia dos candidatos que vivem 
de aluguel.  Foi decidido que todos os pontos serão incluídos na pauta da próxima 
reunião para elaboração de edital, a fim de avaliar o que pode ser acrescentado como 
requisito de comprovação de caracterização do perfil socioeconômico dos candidatos. 
2. Ao fim das análises de documentos, foi elaborado o ranqueamento com as notas 
finais  dos  candidatos,  de  acordo  com  o  disposto  no  Edital.  Após  conferência,  o 
resultado  preliminar  foi  aprovado  e  encaminhado  para  publicação  na  página  do 
programa na manhã seguinte,  em respeito  ao  prazo de interposição  e  análise  de 
recursos. Ata redigida por Vitor Hochsprung e Igor Valdeci Ramos da Silva, aprovada 
pela comissão de bolsas. Em 17 de junho de 2021.
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