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EDITAL 02/2021 –  Ranking de bolsas para o 2º semestre de 2021 

 
 
Faço pública a divulgação do resultado preliminar da pontuação que será utilizada para a elaboração do ranking de bolsas 
para o 2º semestre de 2021.  
 
 

Nível Aluno (a) Pontuação 
Doutorado Betina Camargo 344 
Doutorado Henrique Fernando Lidório 128 
Doutorado Roney Eloy Lima 258 
Mestrado Norton Marozo Silveira 85 
Mestrado Rosana Santos de Moraes 108 

 
 
As alunas Dágila Melo Rodrigues, Paula de Souza Cardoso e Bianca Motta Dolianitis não constam na lista, pois foram 
contempladas com bolsa no mês de setembro (de acordo com o ranking de bolsas em vigor). 
 
Os alunos que desejarem solicitar reconsideração da avaliação, deverão enviar um e-mail (ppgea@ufsm.br) até às 14 
horas do dia 08 de setembro de 2021. Ao enviar o e-mail, o (a) aluno (a) receberá a planilha de avaliação preenchida, a 
qual deverá ser conferida. Caso encontre alguma inconsistência na avaliação, o (a) candidato (a) deverá preencher o 
pedido de reconsideração (disponível na página do edital) e enviar por e-mail a Secretaria do PPGEA (ppgea@ufsm.br) 
em formato pdf em até 24 horas após o recebimento da planilha de avaliação. Pedidos incompletos não serão analisados. 
 
No documento com o pedido de reconsideração, o (a) aluno (o) deverá nomear os documentos que devem ser 
considerados na análise. Lembrando que apenas os documentos já enviados serão aceitos para a análise dos pedidos. 
Não será aceito o envio de novos documentos.  Por exemplo: “certificado de participação no XX CONBEA”, “Contrato de 
trabalho no IFRS”. 

 
 

Santa Maria, 02 de setembro de 2021.   
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