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Ata da reunião da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UFF, realizada em 13/02/2020. 

Aos treze dias do mês de fevereiro de 2020, às 10 h, reuniram-se o professor Paulo Cesar 
Rodrigues Carrano e as professoras Maria Cecília Fantinato, Mônica Vasconcellos e a 
doutoranda Heriédna Cardoso Guimarães que procederam à análise dos formulários de 
solicitação de bolsas entregues na secretaria do Programa entre os dias 10 e 12 do corrente 
mês. O professor Paulo Cesar Rodrigues Carrano fez junto à comissão a contagem do 
número de bolsas a serem disponibilizadas no mês de março de 2020 pelas agências de 
fomento CAPES e CNPq, a saber: cinco bolsas de doutorado (quatro bolsas CAPES e 
uma CNPq) e vinte e duas bolsas de mestrado (dezenove bolsas CAPES e três CNPq). 
Encerrado o levantamento quantitativo, a comissão iniciou a análise das solicitações de 
bolsa de doutorado para a organização de prioridades de acordo com as Normas do PPG 
Educação/UFF. Sete doutorandos foram classificados, num primeiro momento, para 
assumir as bolsas que forem sendo liberadas: 1- Danielle Sampaio Albuquerque; 2- 
Francisco Josimar Ricardo Xavier; 3- Jully Anne Almeida Lima; 4- Hosana do 
Nascimento Ramôa; 5- Pedro Alves Castro; 6- Luciane Tavares dos Santos; 7- Luiz 
Augusto de Oliveira Gomes. A comissão sinaliza que a doutoranda Luciane Tavares dos 
Santos, caso a Pró-Reitoria da UFF autorize a troca de bolsista referente à bolsa curta que 
têm duração de 4 meses, destinada ao PPGEducação/UFF no mês de janeiro de 2020 até 
o dia 10 de março 2020, será contemplada com os dois meses restantes desta modalidade 
de bolsa; a comissão ratifica que a contemplação com a bolsa curta não causa prejuízo à 
sua solicitação de bolsa plena de doutorado apresentada ao Programa, mas impacta no 
quantitativo de pagamentos de bolsas de doutorado associados ao CPF da doutoranda. 
Encerrada a análise das solicitações de bolsa de doutorado, a comissão iniciou a análise 
das solicitações de bolsa de mestrado e indicou vinte e quatro mestrandos para assumir 
as bolsas que forem sendo liberadas, a saber: 1- Laís Zacharaki Oliva; 2- Maria Cristina 
de Queiroz Barbosa; 3- Yan Orge Fernandes Barbosa; 4- Bruna Garcia da Cruz Canellas; 
5- Gisele da Mota Lyra; 6- Caroline Andrade Fernandes; 7- Beatriz Martins de Souza; 8- 
Keyla Gomes Veloso; 9- Taynara Bastos Teodoro; 10- Luisa Machado; 11- Marcela 
Felício de Oliveira Rodrigues; 12- Rogério Taua Mello Machado; 13- Julia Gurgel do 
Amaral Freire de Carvalho; 14- Ana Paula Vale Pereira; 15- Ana Luisa dos Santos Aguiar 
(MEI); 16- Marcus Vinícius Silva Ferreira; 17- Iasmim Cavalcanti Caballera Lira (MEI); 
18- Romã Duarte Neptune; 19- Luiza de Almeida da Cruz Campos; 20- Anna Clara 
Granado Silva; 21-Angela Monteiro Pereira; 22- Julio Guills Mattos dos Santos; 23- Lívia 
de Lima Miranda; 24- João Augusto Galvão Rosa Costa. A comissão destaca que as 
mestrandas Ana Luisa dos Santos Aguiar e Iasmim Cavalcanti Caballera Lira podem 
recair na situação de impedimento para o recebimento de bolsa, pois ambas declararam 
no formulário de solicitação de bolsas que possuem o cadastro como Micro 
Empreendedor Individual (MEI). Os discentes que possuem cadastro no Portal MEI são 
analisados a partir do disposto na Portaria Conjunta CAPES/CNPq nº 1/2010. A 
coordenação do PPGEducação/UFF, em diálogo com a comissão de bolsas, se propôs a 
entrar em contato com as mestrandas sugerindo que as mesmas cancelem o cadastro no 
Portal MEI retirando o motivo de impedimento para o recebimento de bolsa de mestrado. 
Encerrada as análises das solicitações de bolsas, a comissão definiu que o prazo para a 
entrega do Relatório Semestral de Bolsista referente ao 2° período letivo de 2019 será de 
16 a 20 de março. A comissão alerta que é necessário atenção no preenchimento do 
relatório, em especial no item produção intelectual no semestre. Neste item é necessário 
apresentar a referência completa da produção acadêmica. Nada mais havendo a tratar, a 
reunião foi encerrada às 13 h, e eu, Heriédna Cardoso Guimarães, lavrei a presente ata 
que vai por mim assinada. 


