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Ata n.03/2021 - Reunião da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFF, realizada em 08/04/2021. 

 

Aos oito dias do mês de abril de 2021, às 14h30min, reuniram-se via on-line, devido a 

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, Maria Cecilia Fantinato e Nivea Maria da Silva Andrade, as doutorandas  

Fabiane da Costa e Silva e Heriédna Cardoso Guimarães e o doutorando Diones 

Bernardes dos Santos Motta. A professora Mônica tomou a palavra e iniciou a reunião 

dando boas-vindas aos dois novos integrantes da Comissão de Bolsas, a professora Nívea 

e o discente Diones. Foi feito uma explicação breve sobre a dinâmica e atividades da 

Comissão de Bolsas para os novos componentes e esclarecimentos de algumas dúvidas. 

Após esse primeiro momento, passou-se aos informes e pontos de pauta. O primeiro 

esclarecimento foi quanto a dúvida de alguns discentes do PPGE sobre a atualização de 

dados bancários frente ao fechamento de agências de alguns bancos. A professora Mônica 

informou que entrou em contato com a PROPPI que solicitou os dados atualizados dos 

discentes nessa situação. A comissão de bolsas então acordou que irá enviar uma 

mensagem a todos os bolsistas para que enviem os novos dados que serão remetidos a 

PROPPI. Sobre a alteração das Normas da Comissão de Bolsas, a professora Mônica 

informou que as mesmas foram encaminhadas para a última reunião do Colegiado, mas 

que ainda não foram aprovadas. O ponto será novamente ponto de pauta da reunião do 

Colegiado do mês de abril. Mais um esclarecimento foi referente ao cadastramento com 

sucesso das 3 estudantes aprovadas para receberem bolsas do novo Edital do CNPq, 

contempladas em março (Edital Apoio a Projetos de Pesquisa Científica, Tecnológica e 

de Inovação - bolsas de doutorado, processo 444319/2020-4  - 2 bolsas de doutorado e 

Edital Apoio a Projetos de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação, processo 

444313/2020-6 - 1 bolsa de mestrado). As doutorandas Heriedna e Fabiane esclareceram 

que já estão recebendo e-mails sobre agendamento de bancas dos bolsistas, atendendo a 

sugestão da Comissão para a modificação do formulário de agendamento da secretaria do 

PPGE. Quanto ao site a doutoranda Fabiane completou com os links o texto elaborado 

para o novo site do PPGE e a professora Flávia fará o envio ao professor Bruno que está 

responsável pela atualização do novo site. A comissão de bolsas finalizou o Edital interno 

para a seleção de novos bolsistas FAPERJ NOTA 10, conforme o Edital dessa agência 

divulgado no mês de março. O Edital interno tem suas inscrições no período de 10 de 

abril a 19 de abril de 2021 e finalização do processo no dia 12 de maio, conforme prazos 

da FAPERJ. O Edital será encaminhado para a secretaria que fará o envio a todos os 

discentes e docentes do PPGE. Finalmente houve informes das doutorandas Heriedna e 

Fabiane sobre a aprovação dos relatórios semestrais dos bolsistas. Os discentes e docentes 

orientadores com pendências quanto a entrega dos relatórios serão contactados por e-mail 

e deverão regularizar sua situação frente a Comissão de Bolsas no prazo de uma semana. 

Ficou decidido ainda que será encaminhada à secretaria a solicitação de inserção em todos 

os formulários de uma pergunta relacionada a situação do(a) aluno(a) (bolsista ou não 



bolsista), para melhor acompanhamento das inscrições em disciplinas do(a) aluno(a) 

bolsistas e que, além disso, a Comissão de bolsas fará no início de cada semestre o envio 

da lista atualizada dos bolsistas à secretaria. Além disso, o formulário para o relatório dos 

bolsistas será ajustado para identificar melhor as disciplinas cursadas pelos(as) bolsistas 

a cada semestre. Em anexo a esta Ata seguem os nomes dos estudantes em ordem para o 

recebimento de bolsas, na data de realização desta Reunião, organizados frente aos 

critérios estabelecidos pelas Normas do PPGE-UFF. Nada mais havendo a tratar, a 

reunião foi encerrada às 18h, e eu, Flávia dos Santos Soares, lavrei a presente Ata. 

 

Anexo – Discentes com relatório de bolsista referente aos meses de agosto a 

dezembro de 2020 aprovados 

Estudantes de Doutorado 

Adrielly Ribas Morais  

Alessandra Cristina Raimundo  

Amanda Gonçalves da Silva 

Ana Elisa Alves dos Santos 

Bruno Holmes Chads 

Carolina Luiza de Castro Da Silva  

Claudia de Jesus Meira 

Cyntia de Souza Bastos Rezende 

Eleonora Abad Stefenson 

Érica de Aragão Monteiro 

Francisco Josimar Ricardo Xavier 

Heriédna Cardoso Guimarães 

Hosana do Nascimento Ramoa 

Isabel Silveira Da Silva Leite 

Jully Anne Almeida Lima 

Lais de Paula Pereira 

Lais Vianna de Oliveira 

Luciana Silva dos Santos 

Mariana Maia Moreira 

Olindina Serafim Nascimento 

Pedro Alves Castro 

Penha Mabel Farias do Nascimento 

Vanessa Lima Blaudt Rocha 

 

 

Estudantes de Mestrado 

Adriana Silva Campos Cardoso  

Alessandra Goncalves Soares  

Ana Carolina Pereira De Oliveira 

Ana Luisa dos Santos Aguiar  

Ana Paula Valle Pereira  

Anna Clara Granado Silva  

Beatriz Martins de Souza  

Bruna Garcia Da Cruz Canellas 

Cristobal Julia  

Daniele Fontam do Nascimento 

Cerqueira  

Gisele da Mota Lyra  

Giulia de Vito Nunes Rodrigues  

Iasmim Cavalcanti Caballero Lira  

Julia Gurgel do Amaral Freire de 

Carvalho  

Keyla Gomes Veloso  

Lais Zacharski de Oliva  

Luisa Valenca Reis  

Marcos Raddi dos Santos  

Maria Cristina de Queiroz Barbosa 

Maria Isadora Caldas Ferreira 

Romã Duarte Neptune 

Suziane de Oliveira Dos Santos 

Gonçalves 

Vinicius Carvalho De Andrade 

Verônica Fabiola Neves Rodrigues 

 

 


