Ata da comissão de avaliação e monitoramento da frequência e atividades dos
Bolsistas do PPGE – outubro/2020 a janeiro de 2021, conforme Resolução
001/2020.
A comissão de avaliação e monitoramento de bolsas recebeu no dia 05 de fevereiro de
2021 todos os relatórios para avaliação e monitoramento da frequência e atividades
dos Bolsistas do PPGE, do período de outubro/2020 a janeiro de 2021, conforme
estipulado por cronograma divulgado a docentes e discentes. A comissão se reuniu,
por email e deliberou que todos os componentes da mesma iriam ler todos os
relatórios em separado; destacar os que estivessem de acordo com a indicação da
comissão para o preenchimento por parte do/a bolsista, considerando o período para o
relato de atividades de no mínimo outubro de 2020 a janeiro de 2021, considerando a
anotação da frequência e do número de faltas às atividades estipuladas pelo/a
orientador/a, considerando a marcação da avaliação no formulário, considerando o
preenchimento do parecer pelo/a orientador/a, e, por fim, considerando a assinatura
do/a discente e a assinatura do/o orientador/a.
A comissão deliberou no dia 12 de fevereiro de 2021, pela aprovação dos relatórios
recebidos, após leituras e anotações de cada membro em separado, e consenso nos
resultados dos relatórios, conforme descrito no Grupo 1; e, no grupo 2, consta o aluno
que não entregou o relatório de monitoramento de bolsa. A comissão sugere ao
colegiado o envio de correspondência para esse aluno/a que não entregou o relatório,
mesmo após várias tentativas de contato e de monitoramento da comissão junto ao
orientador/a e orientando/a. A comissão delibera pela suspensão da bolsa do referido
aluno, e, imediata comunicação à Capes, considerando que, após concessão da
extensão do prazo concedido pelo colegiado para qualificação do discente, o mesmo
não apresentou nenhum produto, nem mesmo uma justificativa para o atraso.
Abaixo informamos nos respectivos grupos a situação final dos relatórios com a
situação detalhada de cada bolsista.
Grupo 1: relatórios aprovados
ANA CAROLINA ALVES SILVA
ANA MARIA MENDES SAMPAIO
ANAYRA YULE ALCANTARA
ANDRESSA MARIS REZENDE OLIVEIRA
ARYANE ISABEL SILVA DE AZEVEDO
BÁRBARA DE OLIVEIRA
CHARLES LUIZ DA SILVACHARLES LUIZ DA SILVA
DAIENE APARECIDA CAMPIDELE
DANIELA RODRIGUES DIAS
EDVANE DE OLIVEIRA BALTAZAR
ELAINE GONÇALO BENTO
ELODIA HONSE LEBOURG
FILIPE COTTA BARBOSA
FLAVIA CHRISTINA JOANINI
GUSTAVO HENRIQUE TRAJANO DE LIMA
INGRID TEIXEIRA CUNHA
ISABELA BREDER VARGAS
JACKELINE DA SILVA SOUZA
JHAYNARA BITENCOURT PIMENTEL
JIANNE INES FIALHO COELHO
JÚNIA MARA FERNANDES
KARINA APARECIDA DA SILVA
KARINE VOTIKOSKE RONCETE

LUANA STEFANNI MENDONCA GONCALVES
MARIANA CORRADI BRUNO
RANNA ALVES
RAPHAEL RIBEIRO MACHADO
RAQUEL SALAZAR RIBEIRO E SOUZA
RENATA CRISTINA DE SOUZA CARVALHO
RENATA VEIGA DE MIRANDA
RENATO JOSE DIAS PEREIRA
TATIANA COSTA RAMOS
THAÍS MARA ANASTÁCIO OLIVEIRA
WELLINGTON RODRIGO FERREIRA
Grupo 2:
LUCAS PATRICIO DE SOUZA

OBS: Para o monitoramento de fevereiro de 2021 a maio de 2021, a comissão irá
propor mais algumas alterações no formulário, visando obter dados ainda mais
qualificados para proceder à análise.

