
 

 

ATA Nº 2/2011 DA COMISSÃO DE BOLSAS 

 

Aos doze 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 fazer a distribuição das bolsas adicionais 
recebidas pela CAPES/PROF: 2 bolsas de mestrado e 3 bolsas de doutorado. Seguindo a 
lista de espera, as duas bolsas de mestrado serão atribuídas a João Paulo Vicente Prilla e 
Janete Martins. Uma das bolsas de doutorado será atribuída ao último aluno da lista de 
espera, Vanessa Gonzaga Nunes. Como as duas outras bolsas não podem ser 
transformadas em bolsas para os mestrandos, seguindo a decisão que a comissão tem 
tomado para otimizar o uso das bolsas no Programa, a comissão resolve atribuir essas 
duas bolsas aos dois doutorandos do Programa que há mais tempo possuem no curso de 
doutorado bolsa SESU/REUNI, a saber, Carla Cristofoni e Rodrigo Cruz Gagliano. As 
duas bolsas vancantes REUNI desses doutorandos, se for possível mantê-las por certo 
tempo sem atribuição, serão atribuídas às doutorandas Letícia Lemos Gritti e Lílian 
elisa M. Brod, quando de seu retorno do exterior; final do primeiro semestre deste ano e 
início do segundo semestre deste ano, respectivamente. No que se refere à bolsa 
vancante resultante da desistência da bolsa de doutorado SESU/REUNI por parte de 
Sebastião Bueno Junior, a comissão aguarda a decisão da comissão que analisa o pedido 
de passagem direta ao doutorado de uma mestranda do Programa. Caso o Colegiado 
aprove essa passagem, que a bolsa seja atribuída a essa aluna. 
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 presentes na reunião. 
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