
 

 

ATA Nº 2/2013 DA COMISSÃO DE BOLSAS 

 

Aos dezenove dias do mês de agosto de 2013, às dezesseis horas, reuniu-se a Comissão 

de Bolsas, composta pelos professores Dr. Heronides Maurílio de Melo Moura 

(presidente), Dr. Fábio Lopes da Silva (representante docente), Dra. Ana Cláudia de 

Souza (representante docente) e pelas pós-graduandas Ana Paula Seiffert (representante 

discente do Doutorado) e Maria Luiza Rosa Barbosa (representante discente do 

Mestrado), na sala de número 315, terceiro andar, bloco B do Centro de Comunicação e 

Expressão da Universidade Federal de Santa Catarina, para tratar das questões 

explicitadas a seguir. 1. Solicitação de retorno à lista de espera para bolsa dos 

doutorandos Josa Coelho da Silva Irigoite (2011-1) e Luiz Henrique Milani 

Queriquelli (2012-1). Após a leitura dos respectivos requerimentos e análise dos 

argumentos apresentados, a Comissão deliberou pelo retorno dos doutorandos à lista de 

espera do Doutorado, ocupando, respectivamente, o penúltimo (Josa) e último lugar 

(Luiz) na referida lista. 2. Cancelamento da bolsa do doutorando Bruno Cardoso, 

ingressante em 2012/1. Em função do não cumprimento de compromissos inerentes a 

estudantes da Pós, tais como entrega do exame de proficiência muito depois do prazo 

permitido, e também pelo aproveitamento acadêmico não condizente com o que se 

espera de um bolsista (o aluno registra dois conceitos E no seu histórico escolar), a 

Comissão decidiu cancelar a bolsa de Bruno Cardoso. 3. Transformação de bolsas de 

Mestrado para Doutorado. Tendo em vista que há um número expressivo de 

doutorandos sem bolsa, uma das alternativas possíveis para resolver a situação, de 

acordo com as regras do PROAP/CAPES, é pedir a autorização à CAPES para 

transformar bolsas de Mestrado para Doutorado. Como sobraram quatro bolsas do 

Mestrado, decidiu-se converter três bolsas de Mestrado para duas de Doutorado, tal 

como estipulam as regras do PROAP (três bolsas de mestrado geram duas de 



doutorado), a serem distribuídas, tão logo sejam liberadas, aos doutorandos que ainda 

estiverem na lista de espera. 4. Atribuição de bolsas aos alunos do Doutorado. Há quatro 

bolsas CAPES disponíveis: 1) bolsa antes atribuída a Bruno Cardoso; 2) bolsa liberada 

para estágio sanduíche de Eva Christina O. Dias; 3) bolsa adicional resultado de estágio 

PDSE; 4) desistência da bolsa, por motivo de trabalho, por parte de Chris Schardosin. 

Estas cinco bolsas serão atribuídas aos doutorandos, na seguinte ordem, de acordo com 

a lista de espera: Carlos Borges da Silva Junior, Débora Campos Wanderley, Carla 

Damasceno de Morais e Ana Kaciara Wildner. A bolsa adicional, quando liberada, será 

atribuída a Ana Kaciara Wildner. 5. Atribuição de seis bolsas CAPES aos seguintes 

mestrandos ingressantes em 2013/2, com a respectiva ordem de classificação na prova 

de seleção: 3º Valéria Cunha dos Santos, 4º Maíra de Sousa Emerick de Maria, 5º 

Wagner Ferreira Angelo, 6º Marcos Kluber Kogut, 8º Daniele Souza Freitas Pacheco, 

10º Bianca de Campos de Paris. Não solicitaram bolsa: 1º Vitor Augusto Wagner dos 

Reis, 2º Ana Lucia Lima da Costa Pimenta Monteiro, 7º Stefany Bueno Miguel e 9º 

Angela Maria de Moraes. 6. Critérios para renovação de bolsas. Em razão da 

existência de lista de espera, há a necessidade de se estabelecerem critérios mais 

rigorosos para a renovação das bolsas, especialmente aos doutorandos. Assim, para a 

manutenção de bolsa, o doutorando deve atentar para o cumprimento de prazos, em 

especial da qualificação, e ter bom desempenho acadêmico. Nada mais havendo a tratar, 

a Comissão encerrou a reunião, da qual, eu, Maria Luiza Rosa Barbosa, lavrei a presente 

ata, que será assinada por mim e pelos demais membros da Comissão presentes à 

reunião. 
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