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Aos dezessete dias do mês de abril 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 a participação da Coordenadora 

do PPGE, Profª. Drª Rosane Carneiro Sarturi. Ao iniciar a reunião, que teve como ponto de pauta único a 

discussão relativa ao Edital OEA-GCUB, da Organização dos Estados Americanos e o Grupo Coimbra de 

Universidades Brasileiras, a professora Adriana esclarece que o referido Edital prevê o apoio de estudantes 

graduados em nível superior das Américas, exceto o Brasil, por meio de bolsas de Mestrado e Doutorado, 

sendo necessária a discussão no âmbito da Comissão com relação ao interesse ou não do PPGE em 

participar do Edital. Após análise das listas de suplência dos candidatos à bolsa dos Cursos de Mestrado e 

Doutorado do Programa, verificou-se que todos os alunos suplentes serão contemplados com as cotas 

existentes ainda no neste semestre. Diante desse fato e dada a necessidade e importância de o PPGE 

intensificar ações de internacionalização, os docentes que compõem a Comissão manifestaram concordância 

com relação a participação do Programa no Edital. A discente Jéssica Erd Ribas ponderou que a cota de 

bolsas destinadas aos alunos do Programa é pequena, o que indicaria a necessidade de consultar os demais 

alunos do PPGE com relação a deliberação. Considerando os prazos do Edital e a urgência do 

posicionamento, a aluna compreende a impossibilidade dessa consulta ser feita, optando por abster-se de 

votar. Feitas as manifestações, ficou acordado que duas bolsas do Curso de Mestrado serão liberadas, 

conforme Edital OEA-GCUB, a partir do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. Sem mais, segue a lista 

de assinatura dos participantes presentes, em anexo, justificando-se a ausência do Profº Drº Marcelo 

Andrade Pereira por estar em aula, e a aluna Iara da Silva Ferrão por estar em atividade em escola. 

 

 

 

 

 


