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Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às nove horas e trinta
minutos, reuniu-se por vídeoconferência através do Aplicativo Google Meet, os membros da
Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal de Santa Maria, as professoras doutoras Anemari Roesler V. Lopes, Andressa
Aita Ivo, Eliana da Costa P. de Menezes, Ana Lúcia Louro H.; as discentes Juliana Vaz
Paiva e Andreia Ines Dillenburg. Justificou sua presença a professora doutora Adriana
Moreira da Rocha Veiga (presidente da Comissão). Ao iniciar a reunião, com o
propósito de elaborar o Edital 04/2020 – Processo de Seleção de Bolsistas Demanda
Social/CAPES de mestrado e doutorado, decidiu-se que a implementação das bolsas
será em acordo com a disponibilidade de cotas por parte da PRPGP/UFSM a partir da
convocação de todos os candidatos classificados nos Editais Nº 04 e Nº 06 de 2019.
Definiu-se o cronograma de cada etapa do processo, que terá como período de inscrição
entre os dias 10 e 20 de novembro, sendo o modelo de entrega da documentação por
meio de envio da inscrição pelo e-mail: comissaodebolsasppge@ufsm.br. Decidiu-se
que o prazo para divulgação da lista dos candidatos com inscrição homologada será no
dia 25 de novembro. A divulgação da lista com os nomes dos candidatos classificados,
por ordem, de acordo com os critérios estabelecidos no Edital será em 02 de dezembro.
O período para interposição de recursos entre os dias 03 e 04 de dezembro de 2020. Por
fim a divulgação das listas definitivas em ordem de inscrição será no dia 11 de
dezembro. A Comissão de Bolsas irá encaminhar a minuta do Edital para a Comissão
Colegiada deliberar na próxima reunião a ser realizada no dia 09 de novembro de 2020.
Não havendo mais nada a ser tratado, lavrou-se a presente Ata.

