
 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS – TURMA 2021 – MESTRADO 

 

A Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

torna pública a distribuição de bolsas conforme os dois critérios previstos em 

seu Regimento Interno e Nota Informativa publicada no dia 13 de abril no site 

do PPGCSO. 

 

Discente Critério 

Edson Lugatti Silva Bissiati A 

Danilson Ernesto Caculo A 

Iasmine Carolina Barbosa Ferrari Costa A 

Lara Bortolusci Leporati A* 

Sandra Nzage Muondo B 

Raul Ié B 

Eric Barbosa Fraga  B 

Camila Miranda Evangelista B * 

 

 

Critério A – classificação no processo seletivo 

Critério B – classificação no edital de avaliação socioeconômica 

 

* Bolsas extras recebidas pelo Programa após o lançamento do Edital de 

avaliação socioeconômica. A renovação está está condicionada à participação 

do edital de renovação de bolsas e à prorrogação pela agência de fomento. A 

distribuição segue o estabelecido na Nota Informativa publicada no dia 13 de 

abril no site do PPGCSO. 

 

 

 



Os(as) discentes serão contactados pela Secretaria do Programa para a 

apresentação e a assinatura dos documentos necessários para a indicação 

junto às agências de fomento. Os (as) bolsistas devem estar cientes de que: 

 

1. A concessão e a renovação de bolsa de estudo pressupõe a dedicação 

do aluno ao curso e à pesquisa conforme instruções das mais recentes 

portarias das agências de fomento que normatizem as atividades do 

bolsista e os critérios elaborados pela Comissão de Bolsas e aprovados 

pelo Colegiado. 

2. O recebimento da bolsa exige dedicação exclusiva do(a) discente às 

atividades acadêmicas sendo incompatível com qualquer outra atividade 

profissional/remunerada (Nota Informativa). 

3. Todas as bolsas tem duração de 12 (doze) meses, com possibilidade de 

renovação por mais 12 (doze) meses mediante participação e aprovação 

no Edital de renovação de bolsas.  

4. A não participação no edital de renovação pelos discentes do Programa 

já contemplados com bolsa implicará em cancelamento automático da 

mesma.  

5. Os bolsistas deverão estar atentos aos critérios para renovação de 

bolsas previstos no Regimento Interno do Programa. 

 

 

Juiz de Fora, 30 de abril de 2021. 

 

Comissão de Bolsas PPGCSO 

 

Marta Mendes da Rocha 

Paulo Cézar Pontes Fraga 

Elizabeth de Paula Pissolato 

Christiane Jalles de Paula 

Jaqueline Ferreira de Souza (Repres. Discente) 

 

 

 

 


