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Ata n.05/2021 - Reunião da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFF, realizada em 01/07/2021. 

 

Ao primeiro dia do mês de julho de 2021, às 16h, 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 e Nivea Maria da Silva Andrade e as doutorandas  Fabiane da Costa e Silva 

e Heriédna Cardoso Guimarães. A professora Maria Cecília Fantinato justificou a 

ausência devido a cirurgia recente e os estudantes Diones e Juliana também justificaram 

a ausência. O primeiro item tratado foi a decisão sobre o prazo para a entrega dos 

relatórios dos estudantes bolsistas e seus orientadores referente ao período de janeiro a 

junho de 2021. Com acordo de todos, ficou decidido que o formulário para o 

preenchimento online do relatório semestral estará aberto para preenchimento de 05 a 19 

de julho de 2021, ficando sob responsabilidade da coordenação o envio de mensagem 

para os docentes orientadores e da comissão de bolsas o encaminhamento para os 

estudantes bolsistas. O seguinte ponto de pauta foi um informe sobre o processo dos dois 

estudantes contemplados pelo edital FAPERJ nota 10. A professora Mônica informou que 

a situação dos estudantes está em andamento e os trâmites que cabiam a coordenação 

foram realizados, embora o processo dos alunos tenha sido mais demorado na etapa final, 

frente a novos procedimentos exigidos pela FAPERJ. Em função da aluna Bruna Garcia 

da Cruz Canellas ser atualmente bolsista CAPES (cota curso), após sua migração para a 

FAPERJ, sua bolsa será destinada a um outro estudante, conforme classificação 

atualizada dos estudantes frente aos critérios estabelecidos nas Normas para concessão de 

bolsas (em anexo). A professora Flávia ressaltou o grande trabalho realizado pela 

Comissão de bolsas e particularmente o que vem sendo realizado pelas doutorandas 

Heriedna e Fabiane, que deixam a comissão no mês de julho, sendo esta a última reunião 

da qual elas participam. Por entender que o volume de trabalho é grande, a professora 

sugeriu que fosse encaminhado ao Colegiado a proposta para que o PPGE UFF 

considerasse a participação de um membro (estudante) na Comissão com bolsa ou auxílio, 

financiado com recursos do PPGE UFF ou de algum órgão da UFF como a PROAES. 

Sugeriu-se ainda que fosse feito um formulário para os estudantes avaliarem as rotinas e 

novos procedimentos implementados pela Comissão a fim de verificar possíveis 

problemas e receber também sugestões. Por fim, a professora Mônica agradeceu em nome 

da Comissão de Bolsas o excelente trabalho realizado pelas doutorandas Heriedna e 

Fabiane e todos desejaram sucesso a ambas. 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 – 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 

Estudantes de Doutorado 

Ednilsa Carmen de Mendonça 

Reinaldo Nicolai Filho 

Miza Carvalho dos Santos 

Flávio Eduardo da Silva Assis 

Bruno Venancio de Oliveira 

Luis Augusto de Oliveira Gomes 

Juliana Godoi de Miranda Perez Alvarenga 

Diones Bernardes dos Santos Motta 

Luciana Maria Saldanha Kuenerz 

Juliana Rodrigues de Oliveira Souza 

Fabiano Soares da Silva 

Angelica Duarte da Silva Araujo 

Mariana Mizael Pinheiro da Silva 

Marcia de Souza Menezes Concencio 

Neusa Maria Santann de Oliveira 

Erondina Santos de Araujo 

Lidiane Barros Lobo 

Carlos Wendell Pedrosa dos Santos 

Marcia da Silva Freitas 

Denise de Santos Lima 

Estudantes de Mestrado 

Brunno Amâncio Marcos 

Maian Capella Soares 

Anna Gibson Almeida D'Oliveira 

Luana Vieira Campos 

Millena Cristina Areas Soares de Quadros 

Lucas Ferreira Do Nascimento 

Natália de Abreu Nascimento 

Jéssica Carvalho de Almeida 

Vinicius Cavalcanti de Melo 

Camilla Frederico Duarte 

Francisco da Silva Alves 

Angela Monteiro Pinheiro 

Livia Maria de Lima Miranda 

Peter da Silva Rosa 

Wesley Cunha de Oliveira 

Daniele Ferreira Bastos 

 

 


