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Pauta  
a) Boas-Vindas 
b) Diretrizes sobre o funcionamento da Comissão de Bolsas e 

distribuição dos benefícios 

ATA DA REUNIÃO  

No décimo quinto dia do mês de fevereiro de 2023, as dezenove horas e vinte minutos, 
reuniram-se, por videochamada, na Plataforma Virtual - Teams, a secretária do PPGCR PUC 
Minas: Dênia Ferreira Campolina Corrêa, os integrantes da Comissão de Bolsas: Carlos 
Frederico Barboza de Souza, Giseli do Prado Siqueira, Rodrigo Coppe Caldeira, e os discentes 
ingressantes no primeiro semestre de 2023, sendo do Mestrado: Bertha Luiza Moutinho Silva; 
Daniel Judson da Silva; Joilson Santos da Silva; Juliano Marçal de Carvalho; Márcia Luciene 
Nascimento e Marina de Oliveira Lucio. E do Doutorado: Auriston Magalhães Vitor; Renato 
Carvalho de Oliveira e Zuleica do Carmo Gracia de Barcelos. Registra-se a ausência do 
discente Felipe Marçal Anunciação. Professor Dr. Rodrigo Coppe Caldeira, fez a abertura da 
reunião, dando as boas-vindas aos discentes e passou a palavra a secretária Dênia Ferreira 
Campolina Corrêa, que apresentou as agências de financiamento, as respectivas bolsas que 
poderão ser distribuídas no primeiro semestre de 2023 e os critérios para distribuição, sendo: 
CAPES, no Mestrado duas bolsas Modalidade I, no valor de R$ 2.600,00 (R$ 1.500,00 para 
pagamento da mensalidade + R$ 1.100, 00 para custeio) e, três bolsas Modalidade II (taxa), no 
valor de R$ 1.100,00 para custeio. Registra-se que uma bolsa da Modalidade II será implantada 
em julho de 2023, em virtude de licença maternidade em exercício. No Doutorado, três bolsas 
Modalidade I, no valor de R$ 3.600,00 (R$ 2.200,00 para pagamento da mensalidade + R$ 
1.400, 00 para custeio) e, duas bolsas Modalidade II (taxa), no valor de R$ 1.400,00 para 
custeio. E da FAPEMIG, no Mestrado uma bolsa no valor de R$ 1.875,00 para pagamento da 
mensalidade, porém o pagamento será em 24 vezes, com complementação no valor por parte 
do aluno e ser residente em Minas Gerais. E para o Doutorado duas bolsas no valor de R$ 
2.750,00 cada, sendo ofertada nos quarenta e oito meses para pagamento da mensalidade, 
tendo como critério a dedicação exclusiva, não podendo ter vínculo empregatício e ser residente 
em Minas Gerais. A Bolsa Parceiros na Pesquisa, com 1/3 da Universidade, 1/3 do discente e 
1/3 da Instituição que o discente trabalha e conveniada com a PUC Minas. Hoje o valor das 
mensalidades consiste em: trinta e seis parcelas de R$ 1.732,41 no Mestrado e, quarenta e oito 
parcelas de R$ 2.598,61 no Doutorado. Beneficiados com bolsas CAPES precisarão abrir conta 
numa agência do Banco do Brasil e da agência FAPEMIG, após o cadastro na Plataforma 
Everest terá a conta aberta pela agência financiadora. Os pagamentos de boletos pelos 
discentes bolsistas deverão ser realizados até o dia doze de cada mês. Foi realizada a consulta 
aos participantes, mas não havendo dúvidas o Professor Dr. Rodrigo Coppe Caldeira, verificou 
a presença dos discentes ingressantes. Professor Dr. Carlos Frederico Barboza de Souza, 
realizou o processo de distribuição das bolsas, consultando os discentes ingressantes pela 
ordem de classificação na aprovação na seleção discente. Iniciou-se a consulta pelo Doutorado: 
Zuleica do Carmo Gracia de Barcelos optou pela bolsa Capes Modalidade II (taxa); Renato 
Carvalho de Oliveira decidiu pela bolsa Capes Modalidade I, Auriston Magalhães Vitor optou 
pela bolsa Capes Modalidade I. Dando continuidade à consulta foi realizada aos discentes do 
Mestrado, Marina de Oliveira Lucio decidiu pela Modalidade I da Capes; Bertha Luiza Moutinho 
Silva optou pela Modalidade II (taxa) da Capes; Daniel Judson da Silva, decidiu pela Modalidade 
I da Capes, Joilson Santos da Silva, optou pela Modalidade II (taxa) da Capes; Juliano Marçal 
de Carvalho foi contemplado com a bolsa Assistencial da PUC Minas pelo perfil para bolsa 
integral; Márcia Luciene Nascimento, optou pela bolsa Capes Modalidade II (taxa) a ser 
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implantada em julho/2023. A secretária Dênia Ferreira Campolina Corrêa explica que a qualquer 
momento as dúvidas podem ser sanadas mediante consulta e os bolsistas contemplados serão 
acionados pela secretaria para entregar dos documentos necessários para implantação das 
bolsas, conforme os prazos das agências financiadoras. Após concluir a distribuição da bolsa, 
a ata foi lida e será disponibilizada no site do Programa. A reunião foi encerrada as dezenove 
horas e cinquenta e seis minutos. 

 


