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Ata n.10/2020 - Reunião da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFF, realizada em 05/11/2020. 

 

Aos cinco dias do mês de novembro de 2020, às 15h, reuniram-se via on-line, devido 

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

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

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

Santos Soares e Maria Cecilia Fantinato, e  as doutorandas  Fabiane da Costa e Silva e 

Heriédna Cardoso Guimarães. A reunião foi iniciada com as demandas da reunião 

anterior que estavam relacionadas à organização de um relato sobre as atividades da 

Comissão de Bolsas nos últimos meses (a partir da composição da formação atual da 

Comissão) para ser apresentado na próxima reunião do Colegiado do PPGE-UFF e a 

proposta de alterações nas Normas para concessão de bolsas. Para o relato, os membros 

da Comissão relacionaram os principais pontos nos quais a Comissão se dedicou 

durante o ano de 2020, especialmente os que dizem respeito à sistematização dos 

processos de trabalho da Comissão, aos ajustes relacionados à migração de rotinas e 

formulários impressos para eletrônicos, bem como metas do trabalho da Comissão para 

o próximo ano. Compondo esse relato, ficou também acordado que na próxima reunião 

do Colegiado (do mês de novembro) a Comissão exporá a necessidade de revisão das 

Normas de Concessão de bolsas a fim de atualizar o documento, incorporar práticas que 

a Comissão vem adotando e outras sugestões. Decidiu-se que uma proposta para a 

atualização do documento será elaborada pela Comissão e encaminhada para a 

representação discente e para os professores do PPGE- UFF para apreciação e possível 

aprovação na reunião do Colegiado do mês de dezembro. Ficou combinado assim que, 

após a aprovação da atualização das Normas de Concessão de bolsas será feita a versão 

final do Manual de orientações e compromissos do Bolsista. A Comissão de bolsas 

estabeleceu que elaborará os textos das Normas e do Manual para apreciação até o dia 

15 de novembro e até o dia 20 de novembro os mesmos serão enviados a todos para 

leitura. A doutoranda Heriédna informou que o formulário de solicitação de bolsas se 

mantém aberto para o recebimento em fluxo contínuo e acrescentou que os formulários 

de Relatório de Bolsas e o de Estágio Docente, referentes ao período de janeiro – junho 

de 2020, estão fechados para preenchimento. As doutorandas Heriédna e Fabiane 

também deram informes sobre a atualização das informações a serem solicitadas nos 

formulários de solicitação de bolsas (fluxo contínuo) e sobre a revisão dos demais 

formulários que estão sendo elaborados para preparação dos relatórios dos bolsistas, em 

vista das demandas da Plataforma Sucupira, referentes ao ano de 2021. Outro ponto de 

discussão foi sobre os e-mails recebidos pela Comissão com solicitações de prorrogação 

de prazos de bolsas. Ficou estabelecido que, além das respostas individuais já 

encaminhadas a alguns alunos, seria enviado um novo e-mail mais geral esclarecendo 

sobre os novos prazos concedidos. Ainda no que diz respeito aos prazos, a Comissão se 

comprometeu a estabelecer - até a reunião do Colegiado prevista para o mês de 

dezembro - as datas para entrega dos relatórios dos bolsistas, cujo período coberto 

deverá obedecer ao calendário civil, ou seja, o próximo relatório dos bolsistas relativo 



ao período de julho a dezembro de 2020, será preenchido no início de 2021. Os 

membros da Comissão também discutiram algumas sugestões para o novo site do 

PPGE-UFF e fizeram algumas observações sobre o modo como as informações 

relacionadas às bolsas, Atas, formulários, acompanhamento de solicitações, entre 

outros, devem ser disponibilizadas e organizadas, a fim de facilitar a consulta dos 

interessados. Ficou combinado que as sugestões serão encaminhadas para o professor 

Bruno Dassie, responsável por essa atividade. A professora Mônica relatou que ainda 

tem recebido no e-mail da Coordenação do Programa, diversas mensagens a respeito de 

bolsas e reiterou que essas devem ser enviadas diretamente para o e-mail da Comissão 

de Bolsas que fará os encaminhamentos necessários. Sendo assim, todos as mensagens 

recebidas pela Coordenação, a partir dessa data, serão encaminhadas e respondidas 

exclusivamente pelo e-mail da Comissão de Bolsas. Nada mais havendo a tratar, a 

reunião foi encerrada às 17h10min, e eu, Flávia dos Santos Soares, lavrei a presente 

Ata. 


