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Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 15:00, 1 
de forma remota  no ambiente virtual Zoom, sessão com ID  824 9456 0038, em virtude 2 
de protocolo sanitário necessário por causa da pandemia da COVID-19, presentes os 3 
professores Simão Pedro Pinto Marinho, Coordenador do Programa, e Lorene dos 4 
Santos, representante docente, ausente a representante do corpo discente, Helaine  5 
Santos Leal, reuniu-se a Comissão de Bolsas de Mestrado do Programa de Pós-6 
graduação em Educação da PUC Minas com a finalidade de selecionar beneficiários 7 
de bolsas CAPES, na modalidade PROSUC II, observado o disposto no Edital 8 
02/2022, de 14 de março de 2022, e de bolsa FAPEMIG, observado o disposto no 9 
Edital 02/2022, de 14 de março de 2022. Ainda que o Edital 02/2022 fizesse referência 10 
explícita à disponibilidade de 5 (cinco) bolsas CAPES PROSUC Modalidade I, a 11 
Comissão considerou oportuno conceder mais uma bolsa deste tipo, tendo em vista 12 
que um benefício que estava alocado com um estudante em 2021 não teve sua 13 
renovação por mais 12 (doze) meses recomendada, conforme decisão da própria 14 
Comissão em reunião havida em 11 de março de 2022. A Comissão inicialmente 15 
definiu o critério para classificação dos candidatos em cada Linha de Pesquisa, 16 
considerando inicialmente a nota final no processo de seleção e para desempate, se 17 
necessário, a nota na Prova de Conhecimentos Gerais. A Comissão considerou ainda 18 
o disposto no item 5.3 do 02/2022, de 14 de março de 2022. Analisado o conjunto de 19 
documentos apresentados pelos candidatos e as pautas de notas no processo de 20 
seleção conforme apresentados pela comissão examinadora, a Comissão de Bolsas 21 
deliberou pela concessão das bolsas CAPES PROSUC II para Gustavo Luís Prado 22 
Ribeiro, Laura Góes Junqueira, Lucas Andrade Dantas, Maria José Pires Martins, Suelen 23 
Moreira de Souza e Virgilene Ferreira de Araújo e pela concessão da bolsa FAPEMIG 24 
para Izabela Silva Moreira. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, 25 
da qual se lavrou a presente ata, que vai devidamente assinada para que produza 26 
seus efeitos legais. Em Belo Horizonte, aos vinte e um dias do mês de março do ano 27 
de dois mil e vinte e dois. 28 
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