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Ata de reunião da comissão de bolsas 03/2022  
 

Edital n° 01/2022/PPGL FAPESC (cadastro reserva) e Edital nº 02/2021/PPGL 
CNPq (cadastro reserva) 

 

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

se na plataforma Google Meet, das 13h30min às 16h, a comissão de bolsas do 2 

PPGL para análise socioeconômica e desempenho acadêmico das inscrições 3 

homologadas no Edital n° 01/2022/PPGL – FAPESC e 02/2022/PPGL – CNPq. 4 

Estiveram presentes na reunião os seguintes membros da comissão: Ana Beatriz 5 

Ribeiro, Ana Lívia Agostinho, Cristiane Lazzarotto-Volcão, Daniel do Nascimento e 6 

Silva, Karyna Landra Marcelino, Rosângela Pedralli e Valter Pereira Romano. 7 

Justificou a ausência Ana Claudia de Souza por estar em outro compromisso da 8 

universidade. A reunião foi iniciada pela análise socioeconômica e desempenho 9 

acadêmico dos(as) inscritos no edital 01/2022/PPGL – FAPESC e respectivo 10 

ranqueamento. Conferida a documentação por nível, entre os mestrandos, chegou-11 

se ao seguinte resultado: Lucas Denir Espindola (1º colocado – nota = 8,0), 12 

Reginaldo Umateb Santiago (2º colocado – nota = 6,75), Elisama Garcia Carneiro 13 

(3ª colocada – nota = 6,35), Rilari Lorena de Anhaia da Silva (4ª colocada – nota = 14 

5,20), Vanessa da Motta (5ª colocada - nota = 3,60) e Eduarda Catarina 15 

Rodrigues Lucena (6ª colocada – nota 2,45). Entre os candidatos do doutorado, 16 

após a verificação da documentação comprobatória, o ranqueamento ficou assim 17 

disposto: Vitor Hochsprung (1º colocado – nota = 9,4), Rejane Camila Nickel (2ª 18 

colocada – nota = 5,86), Saulo Zulmar Vieira (3º colocado – nota = 3,38), Letícia 19 

Emília Krieck (4ª colocada – nota = 2,8), Leticia Ferreira Camargo (5ª colocada - 20 

nota = 2,76), Graziela Hahn (6º colocada – nota = 2,6). Tratando-se de cadastro 21 

reserva, será atribuída uma bolsa de mestrado remanescente até o dia 20 de março 22 

de 2022 ao primeiro colocado do Edital 01/2022/PPGL, Lucas Denir Espíndola. 23 
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Lembrei a comissão de que uma das duas cotas de mestrado e as duas cotas de 24 

doutorado FAPESC já estão atribuídas, conforme resultado do edital 11/2021/PPGL. 25 

A cota de mestrado remanescente se deve ao fato de que a segunda colocada no 26 

Edital 11/2021/PPGL, Letícia Junkes, manifestou não ter interesse de receber a 27 

bolsa FAPESC. Portanto, os candidatos ranqueados neste edital, salvo o primeiro 28 

colocado do mestrado, ficam como cadastro reserva em caso de necessidade de 29 

troca de bolsista pela não renovação da bolsa segundo os critérios do Programa. 30 

Considerando outros compromissos dos membros da comissão, a reunião precisou 31 

ser interrompida. No dia onze de março de dois mil e vinte e dois, das 9h30min. às 32 

12h30min. reuniu-se pela plataforma Google Meet a comissão de bolsas do PPGL 33 

para dar continuidade à reunião do dia dez de março de dois mil e vinte e dois, para 34 

a análise socioeconômica e do desempenho acadêmico dos inscritos no Edital nº 35 

02/2022/PPGL. Estiveram presentes nesta reunião: Ana Beatriz Ribeiro, Ana Lívia 36 

Agostinho, Cristiane Lazzarotto-Volcão, Daniel do Nascimento e Silva, Karyna 37 

Landra Marcelino e Valter Pereira Romano. Justificaram ausência Ana Claudia de 38 

Souza e Rosângela Pedralli. Conferida a documentação por nível, entre os 39 

mestrandos, chegou-se ao seguinte resultado: Agata Lechner Salvio (1ª colocada – 40 

nota = 8,25), Elisama Garcia Carneiro (2ª colocada – nota = 5,85), Ana Maria 41 

Santiago (3ª colocada – nota = 5,80), Maiara Casal Mendes (4ª colocada – nota = 42 

5,05), Laura Wichrowski Gauterio (5ª colocada – nota = 5,0), Rilari Lorena de 43 

Anhaia da Silva (6ª colocada - nota = 4,65), Nathália Gravonski Codinhoto (7ª 44 

colocada – nota = 4,55), Vanessa da Motta (8ª colocada – nota = 4,05). Entre os 45 

doutorandos, obteve-se o seguinte ranqueamento: Vitor Hochsprung (1º colocado 46 

– nota = 9,4), Rejane Camila Nickel (2ª colocada – nota = 5,84), Letícia Emília 47 

Krieck (3ª colocada – nota = 3,0), Leticia Ferreira Camargo (4ª colocada - nota 48 

=2,76) e Wu Xinya (5ª colocada – nota = 0,96). Em se tratando de cadastro reserva, 49 

a comissão foi lembrada de que serão contemplados os alunos dos editais 50 

anteriores. As sete cotas do mestrado já foram disponibilizadas pela agência de 51 

fomento e duas delas atribuídas para os discentes: Laura Cristina Pereira Viana e 52 

Lucas Gonçalves Ilanté, conforme resultado do Edital 12/2021/PPGL. Letícia Junkes 53 

(2ª colocada do Edital 12/2021/PPGL) manifestou não ter interesse na bolsa. Cinco 54 

bolsas disponibilizadas pelo CNPq serão atribuídas por ordem de classificação no 55 

primeiro dia útil de abril de 2022, ocasião em que a plataforma estará disponível 56 

para indicação de bolsistas. As cotas de doutorado ainda não estão disponíveis para 57 



 

indicação de bolsistas, pois o CNPq ainda não processou o pedido de troca de 58 

titularidade, estando o coordenador do programa em constante contato com agência 59 

de fomento via e-mail e telefone desde o mês de outubro de 2021. Liberadas as 60 

cotas de doutorado, serão contemplados os classificados nos Editais nº 61 

12/2021/PPGL e 13/2021/PPGL e por último do Edital nº 02/2022/PPGL. A 62 

secretaria do programa irá publicar o resultado final no site do programa 63 

(https://ppglin.posgrad.ufsc.br/). Não tendo mais nada a discutir, a presente ata foi 64 

lavrada e assinada por mim, presidente da comissão de bolsas, após aprovação dos 65 

membros dessa comissão na reunião do dia 22 de março de 2022.  66 
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