
ATA 03/2019 DA COMISSÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE PÓS-1 

GRADUAÇÃO 2 

EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS 3 

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sala 3135A, 4 

do Prédio 42, do Centro de Ciências Rurais, realizou-se mais uma reunião da Comissão 5 

de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos da 6 

Universidade Federal de Santa Maria. Estiveram presentes os docentes Tatiana Emanuelli 7 

– Presidente –, Neidi Garcia Penna e a representante discente Jéssica Righi da Rosa. 8 

Dando início à reunião, a Prof. Tatiana começou a seguir a pauta. 1. Apreciação da 9 

ordem de distribuição de bolsas.: A Prof. Tatiana mostrou o plano de distribuição de 10 

bolsas atual referente aos cursos Mestrado e Doutorado. Salientou que a discente Camila 11 

Brombilla Moro não poderá ter sua bolsa cancelada por iniciativa do PPGCTA, pois está 12 

em licença-maternidade. Portanto, o cancelamento da bolsa da discente Camila somente 13 

poderá acontecer quando acontecer a defesa, a pedido da aluna ou ainda após a licença-14 

maternidade que tem seu término em 09/2019. A Comissão homologou a ordem de 15 

prioridade de recebimento de bolsas. 2. Bolsas de alunos em doutorado sanduiche.: A 16 

Profa. Tatiana informou aos membros sobre a situação das bolsas dos alunos que vão para 17 

o PDSE. Informou que as bolsas atualmente ficam suspensas, de modo que nem o aluno 18 

do PDSE recebe, nem se transfere para o próximo aluno da fila de espera. Após análise, 19 

a Comissão decidiu por transferir a bolsa dos alunos que vão para o PDSE para o próximo 20 

aluno da fila de espera de bolsas. No momento que o aluno voltar do exterior, ele receberá 21 

o tempo restante da sua bolsa, podendo inclusive acarretar no cancelamento da bolsa do 22 

último aluno que recebeu a concessão, para beneficiar o aluno em retorno do PDSE. O 23 

aluno que por ventura tiver sua bolsa cancelada pelo retorno do discente que estava no 24 

exterior, receberá o restante do tempo normalmente, assim que houver bolsa livre para 25 

concessão. 26 

 

 


