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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE BOLSAS DO PPGCSO 
DO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013.

Presentes:  Profs.  Drs.  Dmitri  Cerboncini  Fernandes,  Raul  Francisco  Magalhães, 
Fernando Tavares Júnior e o Representante Discente Franklin Soldati.

Ausentes com justificativa: Prof.ª Dr.ª Marcella Beraldo de Oliveira e a Representante 
Discente Orcione Aparecida Vieira Pereira.
A reunião se iniciou às 14:00 horas e se encerrou às 15:30.

Pauta n.º 1: Bolsa PNPD CAPES de Pós-Doutoramento.

Foi decidido que a cota única de Bolsa PNPD CAPES que foi concedida ao PPGCSO 
pelo prazo de duração de 60 meses terá um prazo máximo de um ano de usufruto pelo 
eventual selecionado, podendo ser renovada por mais um ano a critério da comissão de 
bolsa. A comissão de bolsa formulou um edital de seleção para a seleção deste ano, que 
terá, especialmente, o período de duração do mês de outubro de 2013 a julho de 2014. 
Nos demais,  respeitar-se-á o prazo de um ano. Os docentes componentes da própria 
comissão de bolsas serão os responsáveis pela seleção deste ano.

Pauta n.º 2: Extensão do período de bolsas às alunas Ana Cristina Costa Soares e Raquel 
Noceli Neves Candiá. 

Foi decidido que a extensão do período de bolsa das alunas supracitadas terminou, e que 
as cotas respectivas devem ser repassadas a outros alunos do PPGCSO imediatamente.

Pauta n.º 3: Pedido de bolsa sanduíche do aluno Daniel Albergaria Silva.

Foi aprovado o pedido de bolsa sanduíche do aluno Daniel Albergaria Silva com base 
nos documentos apresentados à comissão de bolsas.

Sem mais  a se decidir,  foi  lavrada esta  ata  pelo presidente  da Comissão de Bolsas, 
Dmitri Cerboncini Fernandes, no dia 16 de setembro de 2013, contando com a anuência 
de todos os participantes da reunião.    
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