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Aos 25 (vinte e um) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 15:30 horas, 1 
de forma remota no ambiente virtual Zoom, sessão com ID 856 0471 8139 em virtude de 2 
distanciamento social conforme protocolo sanitário por causa da pandemia da COVID-19, 3 
presentes os professores Simão Pedro Pinto Marinho, Coordenador do Programa, Teodoro 4 
Adriano Costa Zanardi, representante docente, e a representante do corpo discente, 5 
doutoranda Geovanna Passos Duarte, reuniu-se a Comissão de Bolsas de Doutorado do 6 
Programa de Pós-graduação em Educação da PUC Minas  com a finalidade de selecionar 7 
beneficiários de bolsas CAPES PROSUC nas modalidades I e II nos termos do Edital 8 
05/2022, de 21 de março de 2022. Analisado o conjunto de documentos apresentados pelos 9 
candidatos e observada a situação de regularidade de matrícula conforme informada pela 10 
Secretaria do Programa às 14:15 horas do dia de hoje, a Comissão de Bolsas considerou 11 
inelegíveis, nos termos do item 2.1 do Edital, os candidatos Amanda dos Santos Rêda de 12 
Souza e Ronaldo Henrique Giovanini Rocha. Na continuidade, a Comissão deliberou pela 13 
concessão da bolsa Modalidade I para Flávia Cristina Faria Dias, já que atende à exigência 14 
de não ter vínculo de trabalho, e da bolsa Modalidade II para Bárbara Helen Abreu 15 
Valadares, com base no mérito acadêmico, para isto estabelecendo como critério a média 16 
aritmética das notas obtidas nas disciplinas cumpridas no Programa e a ausência de 17 
qualquer reprovação conforme registrados no histórico escolar interno. Nada mais havendo 18 
a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que vai devidamente 19 
assinada para que produza seus efeitos legais. Em Belo Horizonte, aos vinte e cinco dias 20 
do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. 21 
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