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Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, na sala 3172, estiveram reunidos os 

representantes docentes e discentes da Comissão de Bolsas do PPGE, sob a presidência da Coordenadora 

Substituta do Programa, Profa. Dra. Adriana Moreira da Rocha Veiga, com o objetivo de deliberar sobre os 

encaminhamentos feitos à Comissão pelas estudantes: Sabrina Bagetti, Liane Nair Much e Clariane do 

Nascimento de Freitas. Foram consideradas as seguintes normativas: Portaria Capes nº. 76 de 14/04/2010; 

Portaria Conjunta Capes/CNPQ nº. 1 de 15/07/2010; Portaria nº. 248 de 19/12/2011; Portaria nº. 23 de 

30/01/2017; Ato Normativo do PPGE nº. 03/2016, bem como os Editais PPGE no. 01, no. 02 e no.03 de 

2017, nos quais em seu Artigo 2o, estava explícito que os candidatos, para terem direito às cotas de Bolsa 

CAPES Demanda Social (DS), deveriam atender como condições mínimas, o que está referido em seus 

incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII. Destaca-se o inciso III: “Quando possuir vínculo funcional com a 

rede pública de ensino básico ou na área de saúde coletiva e perceber remuneração bruta inferior ao valor 

da bolsa da respectiva modalidade, deve estar liberado integralmente da atividade profissional”. Para que 

não pairem dúvidas, a Comissão guiou-se pelas orientações da CAPES, interpretadas no seu conjunto, pelo 

que consta nos Editais supracitados e no Ato Normativo do PPGE, por considerar que esclarecem as dúvidas 

para a tomada de decisões e garantem a lisura e equidade na destinação das cotas de bolsas, uma vez que 

candidatos classificados para o recebimento de cota, nos Editais no. 02/2017, no. 03/2017 e no. 01/2018 já 

tiveram suas candidaturas negadas por não estarem liberados integralmente das suas atividades, apesar de 

atuarem como docentes na rede pública de ensino básico. Primeiro ponto de pauta: encaminhamento da 

acadêmica Sabrina Bagetti. A Comissão de Bolsas, com base na Portaria Conjunta Capes/CNPQ Nº 1 de 

15/07/2010, artigo 1º, parágrafo segundo, ao indicar que “os referidos bolsistas poderão exercer atividade 

remunerada, especialmente quando se tratar de docência como professores nos ensinos de qualquer grau”, a 

Comissão entende que, conforme é afirmado no documento apresentado, a acadêmica exerce atividade de 

Orientadora Educacional, o que está em desacordo com o previsto na normativa supracitada. Nestas 

condições, a Comissão de Bolsas ressalva que não é possível o acúmulo de bolsa com o vínculo profissional. 

A bolsa será cancelada se a acadêmica optar pela manutenção do vínculo empregatício. Segundo ponto de 

pauta: encaminhamento da acadêmica Liane Nair Much.  A Comissão de Bolsas defere a sua 

solicitação, considerando a sua atuação é como docente na rede pública de ensino básico, percebendo valor 

de remuneração inferior à bolsa. Terceiro ponto de pauta: encaminhamento da acadêmica Clariane do 

Nascimento de Freitas. A Comissão de Bolsas havia deferido, em 23 de agosto de 2018, a concessão do 

pedido de manutenção de bolsa, concomitante com o contrato de professora substituta do Departamento de 

Educação Especial da UFSM até dezembro de 2018. Considerando que o referido contrato de professora 

substituta foi renovado em 18 de dezembro de 2018 e não houve comunicação à Comissão de Bolsas, a 

Comissão deliberou que a bolsa será cancelada imediatamente. Sem mais, segue a lista dos participantes, em 

anexo, justificando-se a ausência da Profª. Drª. Anemari Roesler Vieira Lopes. 
 

 

 

 


