
 

Ata n.06/2021 - Reunião da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFF, realizada em 05/08/2021 

 

Aos cinco dias do mês de agosto 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, Maria Cecilia Fantinato e Nívea Maria da Silva Andrade, e a/o doutoranda/o(s) 

Bruno Venancio de Oliveira e Juliana Rodrigues de Oliveira Souza. A reunião foi iniciada 

com os informes apresentados pela coordenadora Mônica. O primeiro foi relativo à 

suspensão de bolsa de Amanda Gonçalves da Silva por quarenta e cinco dias, já 

autorizado pela FAPERJ, faltando apenas a aprovação na reunião do Colegiado. O 

segundo informe apresentado foi referente ao mestrando Marcus Vinicius Ferreira da 

Cunha, orientando de José Sepúlveda, cuja bolsa se encerra agora em agosto, mas que vai 

precisar de prorrogação de prazo de defesa. A professora Nívea propôs a ideia da 

formação de uma rede de suporte aos alunos neste contexto de pandemia, da qual fariam 

parte alguns professores e representantes discentes também, pois muitos estão com 

dificuldades de continuar seus estudos, devido a inúmeros problemas pessoais. Trazendo 

o caso de duas alunas, a Comissão discutiu sobre a importância desta rede, em momento 

em que a falta de contexto presencial para estabelecer vínculos está gerando muitos 

problemas emocionais, e foi proposta a ideia de uma roda de conversa.  O ponto seguinte 

da reunião foi o ranqueamento dos solicitantes de bolsas do mestrado. A doutoranda 

Juliana tirou algumas dúvidas sobre este processo, tendo ficado claro que esta lista é 

sempre sujeita a revisão e a atualização, seguindo as Normas da Comissão de Bolsas. A 

Comissão debateu especificamente sobre a situação em que o candidato não possui 

vínculo empregatício, mas possui rendimento, motivo pelo qual a consulta a declaração 

do IRPF é importante para a classificação do mesmo na lista.  Em seguida, o doutorando 

Bruno apresentou a planilha com a lista das novas solicitações de bolsa para o mestrado, 

já ranqueada de acordo com os critérios estabelecidos. A professora Flávia lembrou do 

atendimento às ações afirmativas, cujas informações já constam dos resultados finais dos 

processos seletivos. Após revisão pela Comissão, o ranqueamento aprovado para os 

candidatos de bolsa ao mestrado ficou assim: 1) Lucas Ferreira do Nascimento; 2) Brunno 

Amâncio Marcos; 3) Maian Capella Soares; 4) Yaçanã Torres do Amaral Sant' Anna; 5) 

Anna Gibson Almeida D'Oliveira; 6) Mateus Thaler Beck; 7) Luana Vieira Campos; 8) 

Millena Cristina Areas Soares de Quadros; 9) Natália de Abreu Nascimento; 10) Jéssica 

Carvalho de Almeida; 11) Vinicius Cavalcanti de Melo; 12) Camilla Frederico Duarte; 

13) Francisco da Silva Alves; 14) Cassia Barbosa da Costa; 15) Luiza Dantas 

Benttenmüller Amorim; 16) Angela Monteiro Pinheiro; 17) Livia Maria de Lima 

Miranda; 18) Peter da Silva Rosa; 19) Wesley Cunha de Oliveira; 20) Daniele Ferreira 

Bastos. O próximo ponto de pauta da reunião foi a aprovação dos relatórios de bolsa do 

primeiro semestre de 2021. Ficou acordado que os representantes discentes enviariam 

mensagem aos bolsistas que ainda não haviam entregue, dando o prazo de cinco dias. 

Com relação aos pareceres dos professores, como ficou constatado que faltavam muitos, 



Mônica ficou de enviar uma mensagem a todos os professores do Programa, lembrando 

desta tarefa. A reunião foi encerrada com elogios à atitude de compromisso dos novos 

representantes discentes desta Comissão, Juliana e Bruno. Nada mais havendo a tratar, a 

reunião foi encerrada às 16:00, e eu, Maria Cecilia Fantinato, lavrei a presente ata. 

   

 


