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Pauta (temas 
aqui, descrições 
abaixo) 

a) Boas-Vindas 
b) Bolsas/ agências financiadoras e modalidades 
c) Diretrizes sobre o funcionamento da Comissão de Bolsas e 

distribuição dos benefícios 
d) Distribuição de bolsas 

 

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO  

No dia três de março de 2021, reuniram-se, por videochamada, na sala virtual 
do Google Meet, a secretária do PPGCR PUCMinas: Dênia Ferreira Campolina 
Corrêa, o funcionário Walison Dias da Silva, os integrantes da Comissão de 
Bolsas: Carlos Frederico Barboza de Souza, Giseli do Prado Siqueira e Rodrigo 
Coppe Caldeira e discentes ingressantes de 2021, do Mestrado: Maria Clara 
Aquino Vieira; Mariana Luzia de Oliveira Lima; Tiago Ferreira de Resende; 
Rodrigo Nogueira Martins e Luzia Aparecida Antunes de Sousa e do 
Doutorado: Alexandre Sugamosto e Silva; Ana Carolina Kerr Neppel Hot; Elvis 
Resende Messias; Milene Costa dos Santos e Solange Ribeiro Prates. 
Inicialmente a reunião estava agendada para as 17:15, na plataforma Teams, 
conforme divulgado oficialmente através de e-mail a todos discentes 
ingressantes. Em decorrência de problemas de acesso para ingressar na 
reunião por parte de alguns alunos ingressantes, foi definido por parte da 
Comissão de Bolsas, após consultar os participantes que estavam presentes 
na sala do Teams que uma nova sala de videochamadas seria aberta, pela 
Plataforma Google Meet e a reunião foi adiada para as 18:15. Todos discentes 
ingressantes foram informados das alterações por e-mail e iniciamos a reunião. 
Professor Dr. Rodrigo Coppe Caldeira, procedeu as boas-vindas, passando a 
palavra aos professores Giseli do Prado Siqueira e Carlos Frederico Barboza 
de Souza para realizar as boas-vindas aos ingressantes. Na sequência, a 
secretária Dênia Ferreira Campolina Corrêa, apresentou as agencias de 
financiamento, as respectivas bolsas que poderão ser distribuídas no primeiro 
semestre de 2021 e os critérios para distribuição, sendo: Capes, no Mestrado 
duas bolsas Modalidade I e duas bolsas Modalidade II e no Doutorado, duas 
bolsas Modalidade II. E da Fapemig uma bolsa de R$ 1.500,00 para 
pagamento da mensalidade, tendo que ser complementada pelo discente 
contemplado, pois o parcelamento desta bolsa será em vinte e quatro vezes. 
Foi realizada a consulta aos participantes, mas não havendo dúvidas o 
Professor Dr. Rodrigo Coppe Caldeira, apresentou as Diretrizes sobre o 
funcionamento da Comissão de Bolsas e distribuição dos benefícios, elaborada 
pela Comissão de Bolsas da PPGCR Minas e aprovada pelo Colegiado do 
mesmo Programa em dezoito de fevereiro de 2021, passando a vigorar neste 
semestre letivo. Foi ressaltado, na leitura realizada das Diretrizes, os deveres 
dos bolsistas, conforme o item III das Diretrizes. O documento será 
disponibilizado na página do PPGCR Minas e será enviado por e-mail aos 
ingressantes de 2021.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 Mestrado, Maria Clara Aquino Vieira, optou pela 
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bolsa Capes Modalidade II. A candidata Mariana Luzia de Oliveira Lima, optou 
pela opção Capes Modalidade I. O candidato Tiago Ferreira de Resende, optou 
pela bolsa Capes Modalidade II. O candidato Rodrigo Nogueira Martins, optou 
pela bolsa da Capes Modalidade I e a candidata Luzia Aparecida Antunes de 
Sousa, aceitou a modalidade bolsa Fapemig. Registra-se a ausência de 
Maurício Avoletta Junior, Jhonatan Roger Rodrigues Dias e Sergio Manoel 
Luiz. Iniciando a distribuição de bolsas do Doutorado, iniciou-se a consulta aos 
ingressantes, tendo Alexandre Sugamosto e Silva, assumido a Modalidade II 
da Capes. A discente Ana Carolina Kerr Neppel Hot foi contemplada pela 
Modalidade II da Capes. Não sendo contemplados neste momento os 
discentes: Elvis Resende Messias; Milene Costa dos Santos e Solange Ribeiro 
Prates presentes nesta reunião. Professor Dr. Rodrigo parabeniza os discentes 
contemplados e solidariza com os demais que desejavam o financiamento e 
neste momento não foi possível. A secretária Dênia Ferreira Campolina Corrêa 
explica que a qualquer momento as dúvidas podem ser sanadas mediante 
consulta. E que até o final desta semana os formulários serão encaminhados 
por e-mail, para preenchimento e devolutiva a secretaria para implantação das 
bolsas. Foi informado aos discentes que iremos realizar uma seleção dentre os 
discentes do PPGCR para escolha do representante que irá compor a 
Comissão de bolsas, conforme definição das Diretrizes, item I. Após sanar as 
dúvidas sobre distribuição de bolsas nos próximos processos seletivos do 
PPGCR e avisar que a ata será disponibilizada no site do Programa a reunião 
foi encerrada as dezenove horas e cinco minutos.  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 


