
 

Ata n.06/2020 - Reunião da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFF, realizada em 17/08/2020. 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto de 2020, às 10 h, reuniram-se via on-line, devido 

indicação de quarentena como modo de contenção à propagação pandemia do vírus 

COVID-19, a professora Mônica Vasconcellos (representando a Coordenação do 

PPGEducação/UFF) e as integrantes da Comissão de Bolsa: professoras Flávia dos Santos 

Soares e Maria Cecilia Fantinato, e  doutorandas  Fabiane da Costa e Silva e Heriédna 

Cardoso Guimarães. A coordenadora Mônica deu alguns informes sobre encontros que 

realizou, com alunos da Pós-Graduação, apresentando aos mesmos esclarecimentos sobre 

as bolsas. Informou também sobre as perdas de bolsas de mestrandos e doutorandos 

concluintes do CNPq, que não puderam ser transferidas para novos bolsitas, porque as 

futuras solicitações só poderão acontecer  por meio dos projetos do PPGE ao edital No 

25/2020 do CNPq. Mônica informou também que houve muitos cortes de bolsas CAPES 

na UFF e que as bolsas que não são do tipo Cota Curso mas sim Cota Empréstimo, não 

serão transferidas para novos alunos após a defesa dos atuais bolssitas. No momento, pelo 

levantamento realizado pela Coordenação, o PPGE possui 21 bolsas de Mestrado e 22 de  

Doutorado para quase 300 estudantes, o que é muito insuficiente.  Em seguida a vice-

coordenadora apresentou os pontos para serem discutidos na reunião: formulários (estágio 

docente; relatório de bolsista; solicitação de bolsa); edital para indicação de bolsista 

FAPERJ nota 10; análise dos relatórios de bolsa. Foi já solicitado ao STI um email id.uff, 

para que a Comissão tenha mais espaço no Google Drive, o que ainda não foi atendido. 

Fabiane alertou para a necessidade de atualização da lista de bolsistas do Programa e 

Mônica lembrou da falta de atualização da condição dos alunos na Sucupira. Fabiane 

ficou de atualizar a planilha de bolsistas, consultando uma levantamento recente feito pela 

funcionária Iana, e Maria Cecilia ficou de participar desta atividade também. Flavia ficou 

de produzir um novo formulário de solicitação de bolsas.  Heriédna indagou sobre os 

prazos de prorrogação das bolsas em função da pandemia, para que marcássemos uma 

reunião um pouco antes do término desses prazos, para definir quais bolsistas estariam na 

fila e os critérios de ordenação dessas solicitações. Em seguida   Heriédna trouxe a 

questão da necessidade de uma publicação anual pelos bolsistas, que pode ser publicação 

de resumo expandido. A professora Flavia lembrou que ainda estão abertas as inscrições 

para ANPEd Sudeste e Fabiane reiterou que a Coordenação tem divulgado vários eventos 

on line. Mônica disse ter informado aos discentes de que existe uma norma a ser 

cumprida, e que a bolsa era um investimento de dinheiro público, cujo retorno para a 

sociedade se dá pela publicização do resultado das pesquisas, além de ser essencial para 

que o Programa exista. O próximo ponto debatido foi a análise dos relatórios. Heriédna 

mencionou  que se trata de um arquivo importante, que permite o acompanhamento do 

bolsista. Fabiane lembrou que esta análise ainda não poderia ser feita, porque como o 

prazo de envio de relatórios terminaria dia 21 de agosto, e a avaliação dos orientadores 

dia 28 deste mês,  esta reunião deve ser em data posterior. A Comissão então agendou 

uma reunião dia 10 de setembro, às 10 horas, para aprovar os relatórios já analisados e 

para classificar os novos pedidos de bolsa.  Em seguida a Comissão começou a analisar 

um relatório já enviado, para que todas as integrantes discutissem  e adotassem uma forma 

comum ao avaliar os demais, assim como pudessem ser mais aperfeiçoados os 

formulários de relatório  de bolsista e de estágio docente. Um dos pontos discutidos foi o 

alinhamento necessário dos descritores do formulário com os do Sucupira, o que Heriédna 



e Fabiane ficaram de preparar até o final do ano. O próximo ponto discutido pela 

Comissão foi o edital interno para seleção de bolsistas da FAPERJ nota 10 do Programa. 

Heriédna lembrou de uma das exigências da FAPERJ, que seria de estudantes sem 

nenhum vínculo empregatício. Outro detalhe discutido foi o cuidado com a troca de bolsa 

Capes para a bolsa FAPERJ, o que pode vir a acontecer, já que os valores da FAPERJ são 

superiores, é uma bolsa prêmio. Falou-se em seguida da necessidade de elaboração de um 

formulário para novas solicitações de bolsa. Fabiane informou que já havia uma planilha 

com algumas solicitações, e que já começaria a classificá-las. As solicitações antigas que 

estão na Faculdade de Educação não poderiam ser mais consideradas. Falou-se da 

importância de a lista final de solicitações, após análise pela Comissão, constar na ata da 

reunião, visando dar mais transparências às ações da Comissão. Heriédna lembrou que 

deve constar na ata que for apresentar esta lista de prováveis bolsistas, a informação de 

que a lista anterior à pandemia deixaria de ser válida. Mônica lembrou que na reunião do 

dia 10 de setembro aprovaríamos os nomes dos novos selecionados e que seria a data 

limite da substituição da bolsa de Ana Carolina Pereira de Oliveira pela bolsa do próximo 

candidato à Bolsa FAPERJ nota 10.  A Comissão passou, em seguida, a discutir quais 

seriam os critérios para a seleção da bolsa FAPERJ e para a formação da comissão 

avaliadora neste edital. A Comissão percebeu que no caso da bolsa FAPERJ para o 

mestrado,  devido à exigência desta própria instituição de apoio, o mestrando que fosse 

contemplado só usufruiria de outubro de 2020 a março de 2021. Ficou resolvido que o 

edital de 2019 seria consultado para a formulação deste novo, de 2020 e que a docente 

Flavia dos Santos Soares e a discente Fabiane da Costa e Silva, junto com a vice 

coordenadora Mônica Vasconcellos, integrariam esta comissão. Nada mais havendo a 

tratar, a reunião foi encerrada às 12:15, e eu, Maria Cecilia Fantinato, lavrei a presente 

ata. 


