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Ata n.07/2021 - Reunião da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFF, realizada em 09/09/2021. 

 

Aos novo dias 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, Maria Cecília Fantinato e Nivea Maria da Silva Andrade e os doutorandos 

Bruno Venancio de Oliveira e Juliana Rodrigues de Oliveira Souza. A reunião se iniciou 

com a professora Mônica dando informes sobre a conclusão do cadastro de dois novos 

bolsistas de mestrado do CNPq,  Lucas F. do Nascimento e Brunno A. Marcos. Sobre o 

relatório semestral dos(as) bolsistas e seus orientadores(as) não foi possível a aprovação 

visto que mesmo após o prazo indicado ainda faltam relatórios a serem entregues. A 

comissão fará um último contato com os estudantes e professores que ainda não 

entregaram os relatórios. Com a conclusão de curso de alguns estudantes e a liberação de 

novas bolsas, a comissão decidiu que passará a solicitar dos estudantes potencialmente 

elegíveis para bolsa um novo envio de documentação a fim de verificar as informações 

necessárias para a atualização do posicionamento dos estudantes na lista para o 

recebimento de bolsas. Ficou acordado também que qualquer inconsistência na 

documentação enviada ou a não atualização da documentação acarretará o 

posicionamento do estudante para o final da fila. Sendo assim, ficou acordado que no dia 

10 de setembro a comissão enviaria um e-mail aos primeiros 4 estudantes posicionados 

no início da fila para o recebimento de bolsas a fim de avaliar novamente a documentação 

enviada e que o prazo para resposta seria o dia 14 de setembro. Nesta ata, segue o 

posicionamento final dos estudantes após a avaliação dos estudantes a partir do envio da 

documentação atualizada e frente as novas solicitações recebidas. 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 

 

Juliana Rodrigues de Oliveira Souza 
Fabiano Soares da Silva 
Diones Bernardes dos Santos Motta 
Angelica Duarte da Silva Araujo 
Ana Carolina Costa Resende 
Marcia de Souza Menezes Concencio 
Erondina Santos De Araujo 
Ednilsa Carmen de Mendonça 
Juliana Godoi de Miranda Perez Alvarenga 

Estudantes de Mestrado 

 

Vinicius Cavalcanti de Melo 
Camilla Frederico Duarte 
Jéssica Carvalho de Almeida 
Helen Silva dos santos 
Francisco da Silva Alves 
Cassia Barbosa Da Costa 
Luiza Dantas Benttenmüller Amorim 
Angela Monteiro Pinheiro 
Caroline Martins Brandão 



Mariana Mizael Pinheiro da Silva 
Lidiane Barros Lobo 
Neusa Maria Santann de Oliveira 
Luciana Maria Saldanha Kuenerz 
Carlos Wendell Pedrosa dos Santos 
Marcia da Silva Freitas 
Denise de Santos Lima 

Reinaldo Nicolai Filho  

Miza Carvalho dos Santos 
 

Livia Maria de Lima Miranda 
Peter da Silva Rosa 
Wesley Cunha de Oliveira 
Daniele Ferreira Bastos 
 

 


