
 

Ata n.07/2020 - Reunião da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFF, realizada em 27/08/2020. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2020, às 16:30 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. Fabiane mencionou da necessidade de ter mais um representante 

discente para esta Comissão, já que Danielle Sampaio Albuquerque havia desistido e 

Heriédna estava como colaboradora. Mônica perguntou sobre algumas pendências  em 

relação aos formulários de solicitação de bolsas e de estágio docente. Houve algum debate 

sobre a quem caberia a elaboração do formulário de estágio docente e o acompanhamento 

das informações obtidas pelo mesmo, se a esta Comissão ou à Secretaria do Programa. 

Também foi discutida a necessidade de registro dos discentes não bolsistas que quiserem 

fazer estágio docente.  Foi sugerida a inserção de informações sobre a intenção de realizar 

estágio docente no formulário de inscrição em disciplinas.  A Comissão decidiu adaptar 

o formulário de relatório de bolsas neste quesito. Flávia sugeriu a criação de uma relatório 

especifico para estágio docente, Heriédna sugeriu a redação de um relato escrito sobre as 

experiências no estágio. Mônica ponderou que essas informações poderiam alimentar a 

parte qualitativa da avaliação do PPGE na Plataforma Sucupira. Em seguida a vice 

coordenadora informou que a Comissão de Bolsas já tinha um e-mail novo e que seria de 

uso da mesma. A próxima questão trazida por Mônica foi a dúvida do doutorando Rubén 

Perez-, orientando da professora Cecilia Goulart, que foi cobrado pelo CNPq do envio de 

um relatório técnico atrasado.  Mônica verificou que ele constava como já tendo 

defendido na página do CNPq do Programa, o que não tinha acontecido. A Comissão 

sugeriu  que Mônica falasse com a orientadora para maiores esclarecimentos. Após 

alguma discussão, a Comissão indicou que o bolsista redigisse o relatório, enviasse para 

a Coordenação do Programa e para o CNPq, pelo seu acesso individual na Plataforma 

Carlos Chagas.  Como o próximo ponto a ser discutido foi a análise das candidaturas à 

Bolsa FAPERJ nota 10, Heriédna retirou-se da reunião, por ser uma das candidatas à 

bolsa de Doutorado por esse edital.  Em seguida Fabiane foi projetando  uma a uma as 

mensagens recebidas pelos candidatos, que tinham os documentos de cada um anexados. 

Apresentaram candidatura à bolsa de mestrado: 1) Marco Raddi dos Santos 

(M014.119.037); 2) Maria Isadora Caldas Ferreira (M014.119.039); 3) Suziane de 

Oliveira dos Santos Gonçalves (M014.119.045)  e à bolsa de doutorado: 1) Heriédna 

Cardoso Guimarães (D011.218.012). A Comissão analisou em primeiro lugar se todos 

atendiam aos requisitos do edital. O mestrando Marco Raddi dos Santos foi eliminado 

por possuir vínculo empregatício e as demais candidatas atendiam aos requisitos da 

FAPERJ. Como haviam duas candidatas à bolsa de mestrado, foi estabelecido como 

critério de desempate a quantidade de produção bibliográfica. Como resultado final,  

ficaram então contempladas com bolsa FAPERJ nota 10 de mestrado Maria Isadora 

Caldas Ferreira e com bolsa FAPERJ nota 10 de doutorado Heriédna Cardoso Guimarães.  



Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 18:30, e eu, Maria Cecilia 

Fantinato, lavrei a presente ata. 


