
 

Ata n.02/2021 - Reunião da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFF, realizada em 04/03/2021 

 

Aos quatro dias do mês de março de 2021, às 14:30 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, doutorandas Fabiane da Costa e Silva e 

Heriédna Cardoso Guimarães, assim como a nova integrante, a servidora técnico-

administrativa Bruna Lays Rodrigues. A reunião foi iniciada pela professora Mônica e 

demais membros da Comissão, que deram informações básicas à Bruna sobre as 

atribuições e modo de funcionamento da Comissão de Bolsa.  Em seguida Mônica 

informou sobre a dificuldade de comunicação com o CNPq a respeito da liberação das 

novas bolsas obtidas, e que por este motivo não tinha conseguido, até aquele momento, 

inserir os novos bolsitas contemplados. O tópico seguinte abordado foi a necessidade de 

aprovação, na reunião do Colegiado, das normas atualizadas da Comissão e da 

incorporação de novos membros  - um docente e um discente. Houve uma certa 

discussão em torno da eleição para  a representação discente. Fabiane lembrou que o 

tempo regulamentar é de um ano e que sua prorrogação automática não tinha nem sido 

deliberada. Heriédna sugeriu uma flexibilização do regimento da representação 

discente,  de modo a não impor um número mínimo de integrantes. O próximo ponto a 

ser discutido foi a solicitação de realização de estágio docente em universidade 

estrangeira, feita por Adryelle Ribas Morais, para o qual a coordenação já havia escrito 

à CAPES, sondando sobre esta possibilidade. Diante da ausência de resposta da CAPES 

até o momento, a Comissão decidiu encaminhar esta questão para a reunião do 

Colegiado, para a qual a discente deveria apresentar uma carta, assinada por seu 

orientador, justificando os motivos por optar por realizar estágio docente no exterior. 

Dando continuidade à reunião, a professora Mônica comunicou, lamentando, a perda de 

duas bolsas de mestrado e de duas bolsas de doutorado na cota curso CAPES do 

Programa. Na oportunidade, as discentes Heriédna e Fabiane informaram que a lista de  

solicitações de bolsas tinha sido atualizada. A professora Maria Cecilia sugeriu, com 

acordo dos demais membros da Comissão, que esta atualização passasse a ser uma 

atribuição regular da funcionária administrativa Bruna. As representantes discentes 

dariam então as orientações à Bruna, que passaria a ser responsável por esta planilha e 

pela comunicação com o funcionário da secretaria responsável pelas defesas, de modo a 

atualizar regularmente essas informações. A este respeito, a professora Flávia sugeriu 

que fosse inserido, no formulário de agendamento das bancas, uma solicitação de envio 

de cópia para a Comissão de Bolsas, caso a/o discente fosse bolsista. Heriédna lembrou 

das outras duas listas importantes, a dos relatórios e a dos estágios docentes. Ficou 

acordado que as representantes discentes fariam a conferência dos relatórios e da lista 

de estágios em curso e/ou das comprovações de exercício docente em nível superior, 

antes da próxima reunião da Comissão, para serem aprovadas nesta reunião. O próximo 

ponto de pauta foi a conferência da última versão das Normas da Comissão de Bolsas. 



Flávia compartilhou então o documento e os membros da Comissão foram sugerindo os 

últimos acertos no mesmo. A última questão discutida na reunião foi o local de 

armazenamento e acesso seguro às informações desta Comissão, pela comunidade da 

FEUFF. Ficou acordado que os documentos, como atas e planilhas, fossem colocados 

num Drive, de acesso  externo apenas no modo de leitura.  Como medida de segurança, 

Flavia sugeriu que os links de acesso fossem colocados no site do Programa, e o acesso 

fosse liberado apenas por e-mail id.uff. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

encerrada às 16:30, e eu, Maria Cecilia Fantinato, lavrei a presente ata. 


