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RESULTADO FINAL DO EDITAL APOIO AOS DISCENTES (2º SEMESTRE) 

 

No dia 15 de agosto de 2018, a Comissão responsável pela avaliação das solicitações de 

apoio aos discentes para a participação em eventos e em visitas técnicas, formada pela 

professora Denise da Silva Menezes do Nascimento (representante da linha “Poder, 

Mercado e Trabalho”), pelo professor Rodrigo Christofoletti (representante da linha 

“Narrativas, Imagens e Sociabilidades”) e por Nathalia Guimarães e Sousa (representante 

discente), se reuniu para deliberar sobre os recursos e as manifestações que recebeu 

relacionados ao resultado divulgado no dia 10 de agosto de 2018. 

Foram recebidos uma manifestação individual e dois recursos dentro do prazo 

estabelecido pelo edital. 

 

Sobre a manifestação individual enviada para análise: 

* a discente Caroline Alves entrou em contato com a Comissão por e-mail manifestando 

ser aluna bolsista, embora no resultado divulgado constasse o contrário. Importa destacar 

que a Comissão tomou como base para o estabelecimento dos alunos bolsistas e não 

bolsistas uma listagem divulgada pela Gerência de Bolsas, na qual não constava a referida 

aluna. Em decorrência disso, Caroline Alves, a quem agradecemos pela manifestação, foi 

considerada como aluna bolsista na nova distribuição de recursos. 

 

Sobre os dois recursos enviadas para análise:  

* A Comissão decidiu indeferir o recurso solicitado pela discente Gabriela Fazolato 

Guedes relacionado às taxas de bancada da FAPEMIG, uma vez que as verbas 

direcionada para o presente edital são provenientes de outras fontes e não da FAPEMIG. 

Nesse sentido, cabe à referida Comissão, com base no edital, destinar os recursos para 

todos os estudantes do Programa de Pós-Graduação em História, independentemente do 

fato de eles serem bolsistas ou não bolsistas de agências de fomento. Os critérios para o 

estabelecimento da prioridade são aqueles exclusivos estabelecidos pelo Edital; 

* A Comissão decidiu deferir o segundo recurso solicitado pelos discentes Paulo 

Henrique Silveira Damião, Gabriela Fazolato Guedes, Juliana Gomes de Oliveira e 

Aieska Pandolfi Monfardini, exclusivamente com base na segunda consideração do 

recurso, que estabelecia: “O tratamento desigual vem, na verdade, dos dois últimos 
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critérios, pois alguns alunos bolsistas que haviam pedido auxílio no primeiro semestre 

ficaram, agora, sem nenhuma cota, ao passo que alunos bolsistas que não pediram auxílio 

no primeiro semestre conseguiram duas cotas neste edital para o semestre em curso”.  

Concordando com as ponderações realizadas por este recurso, a Comissão decidiu refazer 

uma redistribuição, tendo em vista três novas cotas (a da aluna Caroline Alves, antes 

considerada não bolsista, e a de dois discentes bolsistas, que haviam sido contemplados 

com duas cotas no resultado divulgado anteriormente).  

Para tanto, foi realizado um novo sorteio destas três cotas entre os alunos bolsistas que já 

haviam sido contemplados com uma cota, ou no primeiro ou no segundo semestre. O 

sorteio contou com as presenças do Coordenador do PPG História, Fernando Perlatto, e 

do Vice-Coordenador, Martinho Junior. Foram sorteados os seguintes alunos nesta nova 

distribuição: Caroline Alves (Mestrado), Juliana de Oliveira (Mestrado) e Yobani 

Gonzales (Doutorado). 

Diante desta nova distribuição, o resultado final do Edital de apoio aos discentes no 

segundo semestre ficou da forma que segue abaixo. 

Solicitamos aos alunos contemplados que sigam rigidamente todas as orientações que 

se encontram abaixo da tabela, sob o risco de não obterem os recursos para as viagens 

solicitadas! 
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Nome Número de 

pedidos 

 

Possui bolsa? Participou no 

primeiro 

semestre? 

Resultado 

Aieska Pandolfi 

(Mestrado)  

Um pedido (visita 

técnica)  

Sim Sim 

R$ 300,90 

Não 

contemplado 

Alexandre Costa 

(Doutorado) 

Dois pedidos 

(evento e visita 

técnica) 

Não Não Dois pedidos 

aceitos 

Álvaro Saluam 

(Mestrado) 

Um pedido evento 

 

Sim Sim 

R$336,30 

Um pedido 

aceito 

(sorteado) 

Amanda Carneiro 

(Doutorado) 

Um pedido evento 

 

Não Sim 

R$336,30 

Um pedido 

aceito 

Caroline Alves 

(Mestrado) 

Um pedido evento Sim Sim 

R$ 336,30 

Um pedido 

aceito 

(sorteado) 

Cristiane Ribeiro 

(Mestrado) 

Um pedido evento Sim Sim 

R$ 336,30 

Um pedido 

aceito 

(sorteado) 

Daniela de Miranda 

(Doutorado) 

Um pedido evento Não Não Um pedido 

aceito 

Dayana Silva 

(Mestrado) 

Um pedido visita 

técnica 

Sim Sim 

300,90 

Um pedido 

aceito 

(sorteado) 

Diego Gomes 

(Mestrado) 

Um pedido evento Sim Não Um pedido 

aceito 

Dievani Vital 

(Doutorado) 

Um pedido evento Sim Sim 

300,90 

Um pedido 

aceito 

(sorteado) 

Eduardo Barbosa 

(Mestrado) 

Um pedido evento Não Não Um pedido 

aceito 

Eduardo Junior 

(Mestrado) 

Um pedido evento Sim Não Um pedido 

aceito 

Eponina Monteiro 

(Mestrado) 

Um pedido evento Sim Sim 

R$ 442,50 

Um evento 

aceito 

(sorteado) 

Fernanda Gallinari Dois pedidos Não Não Dois pedidos 



 PPG

  HISTÓRIA
UFJF                                                      

 

(Mestrado) eventos aceitos 

Franciara do Carmo 

(Mestrado) 

Um pedido evento Sim Sim 

R$ 300,90 

Um pedido 

aceito 

(sorteado) 

Gabriella Araujo 

(Mestrado) 

Dois pedidos 

eventos 

Não Sim 

R$ 442,50 

Dois pedidos 

aceitos 

Gabriela Fazolato 

(Mestrado) 

Um pedido visita 

técnica 

Sim Sim  

R$ 300,90 

Não 

contemplado 

Inajá Costa  

(Mestrado) 

Um pedido evento Sim Não Um pedido 

aceito 

Ioneide Piffano 

(Doutorado) 

Dois pedidos 

eventos 

 

Não Sim 

R$ 442,50 

Dois pedidos 

aceitos 

Jeremy Campaña 

(Mestrado) 

Três pedidos 

eventos 

Sim Não Um pedido 

aceito 

Jéssica de Castro 

(Mestrado) 

Dois pedidos 

eventos 

Não Não Dois pedidos 

aceitos 

Juliana de Oliveira 

(Mestrado) 

Um pedido evento Sim Sim 

R$ 300,90 

Um pedido 

aceito 

(sorteado) 

Kaio Alves 

(Doutorado) 

Dois pedidos 

(evento e visita 

técnica) 

Sim Sim 

R$ 300,90 

Não 

contemplado 

Kathia Maurtua 

(Mestrado) 

Três pedidos (dois 

eventos e uma 

visita técnica) 

Não Não Dois pedidos 

aceitos 

Laura Junqueira 

(Mestrado) 

Dois pedidos 

eventos 

Sim Não Um pedido 

aceito 

Leonor Niño Um pedido visita 

técnica 

Sim Não Um pedido 

aceito 

Lívia Rezende 

(Doutorado) 

Dois pedidos 

(evento e visita 

técnica) 

 

Sim Sim 

R$ 442,50 

Um pedido 

aceito 

(sorteado) 

Lucas Teixeira 

(Mestrado) 

Um pedido evento Sim Não Um pedido 

aceito 

Luisa Moraes Um pedido evento Sim Não Um pedido 
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(Doutorado) aceito 

Luisa Vianna 

(Mestrado) 

Um pedido evento Sim Não Um pedido 

aceito 

Maciel Fonseca 

(Doutorado) 

Dois eventos Não Não Dois pedidos 

aceitos 

Manoela Vieira 

(Doutorado) 

Um pedido visita 

técnica 

Sim Sim 

R$ 442,50 

Não 

contemplado 

Marta Lucia 

Fittipaldi 

(Doutorado) 

Um pedido evento Sim Não Um pedido 

aceito 

Marcos Estevam 

(Doutorado) 

Dois pedidos 

(evento e visita 

técnica) 

Não Sim 

R$ 300,90 

Dois pedidos 

aceitos 

Myriam Pires 

(Doutorado) 

Dois pedidos 

(evento e visita 

técnica) 

Sim Sim 

R$ 442,50 

Não 

contemplado 

Natália Lopes 

(Mestrado) 

Dois pedidos 

eventos 

Sim Não Dois pedidos 

aceitos 

Nathalia Guimarães  

(Mestrado) 

Dois pedidos 

eventos 

Não Sim 

R$ 300,90 

Dois pedidos 

aceitos 

Paulo Henrique 

Damião  

(Mestrado) 

Um pedido evento 

 

Sim Sim 

R$ 300,90 

Não 

contemplado 

Renato Ulhôa 

(Doutorado) 

Um pedido evento Sim Não Um pedido 

aceito 

Thiago Rodrigues 

(Doutorado) 

Dois pedidos 

(eventos e visitas 

técnicas) 

Sim Sim 

R$ 300,90 

Não 

contemplado 

Thomas Santos 

(Mestrado) 

Um pedido visita 

técnica 

Não Sim (2x) 

R$ 637,20 

Um pedido 

aceito 

William Falcão 

(Doutorado) 

Um pedido visita 

técnica 

Não Não Um pedido 

aceito 

Yobani Gonzales 

(Doutorado) 

Um pedido visita 

técnica 

Sim Sim 

R$ 300,90 

Um pedido 

aceito  

(sorteado) 

 

 



 PPG

  HISTÓRIA
UFJF                                                      

 

OBSERVAÇÕES FUNDAMENTAIS! 

(1) Conforme consta no Edital, o estudante contemplado deverá entregar na Secretaria da 

Pós-Graduação, no prazo correto, toda a documentação necessária para a preparação do 

processo, sob o risco de não ter o recurso solicitado liberado. O prazo final para 

solicitação, estabelecido pela Pró-Reitoria de Planejamento, é 01/10/2018. 

(2) Os apoios somente serão concedidos no período previsto pelo edital, a saber, de 01 de 

setembro a 22 de dezembro de 2018;  

(3) Alunos inadimplentes com prestação de contas anteriores não terão seus recursos 

liberados até que resolvam as pendências anteriores;  

(4) A liberação dos recursos financeiros só será efetivada mediante a apresentação da 

Carta de Aceite em tempo hábil;  

(5) Os recursos orçamentários disponíveis dependem da liberação dos órgãos 

financiadores, não cabendo ao Programa responsabilizar-se por eventuais atrasos;  

(6) A desistência da participação no evento ou na visita técnica deve ser avisada com 

antecedência para que os recursos sejam direcionados aos alunos não contemplados. 


