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Relatório da comissão de avaliação e monitoramento da frequência e atividades dos 
Bolsistas do PPGE – junho/2021 – período fevereiro a maio/2021, conforme Resolução 
001/2020. 

 
A comissão de avaliação e monitoramento de bolsas recebeu no dia 15 de junho de 

2021 os relatórios para avaliação e monitoramento da frequência e atividades dos 

Bolsistas do PPGE, do período de fevereiro a maio de 2021, conforme estipulado por 

cronograma divulgado a docentes e discentes. A comissão se reuniu no dia 21 de junho 

por meio virtual e 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 fevereiro de 2020 a maio 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 que mesmo quem 

havia terminado o mestrado deveria preencher o formulário, bem como os/as estudantes 

que acabaram de ingressar no programa e começaram a receber a bolsa. 

A comissão deliberou no dia 21 de junho de 2021, pela devolução de alguns relatórios 

para complementação de informações e após a devolução dos mesmos ao final e julho 

de 2021, passa a divulgar o consenso da comissão nos resultados dos relatórios, 

conforme descrito nos respectivos grupos. 
Grupo 1. Estes discentes e docentes não precisaram reenviar relatórios, embora seja 

necessário atentar às observações feitas pela comissão no próximo relatório. 

Grupo 2: Constam os/as alunos/as que entregaram o relatório de monitoramento de 

bolsa, após defesa da dissertação e após o comunicado da comissão para envio. Os 

relatórios foram enviados no mês de julho de 2021. 

Grupo 3: Constam os/as relatórios que faltavam alguma informação e após revisão o 

fizeram reenviando-os até o final e julho de 2021. 
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Grupo 4 consta o nome do aluno que não enviou o relatório. Neste caso, a comissão 

informa ao colegiado que o discente Lucas Patrício, após concessão da extensão do 

prazo pelo colegiado para qualificação do discente, não apresentou nenhum produto, 

nem mesmo uma nova justificativa para o atraso, nem tampouco o relatório. 

Abaixo informamos nos respectivos grupos a situação final dos relatórios com a situação 

detalhada de cada bolsista. 
 

GRUPO 1: RELATÓRIOS APROVADOS – FAVOR VERIFICAR AS 
OBSERVAÇÕES PARA OS PRÓXIMOS RELATÓRIOS 

Nome Parecer Desempenho Cronograma Observações 
Alax Wyllian ok Excelente ok - 
Ana Maria 
Mendes 

ok Excelente ok - 

Anayra Yule 
Alcântara 

ok Excelente ok - 

Ana Vitória 
Pacífico 

ok Excelente ok - 

Andressa 
Maris 

ok Excelente ok A comissão 
sugere para o 
próximo 
relatório um 
maior 
detalhamento 
da descrição 
das atividades 
exercidas. 

Aryane Isabel OK Excelente OK A comissão 
sugere para o 
próximo 
relatório que o 
orientador se 
estenda no 
parecer 
fornecendo 
informações 
referentes ao 



 

    desempenho e 
ao cronograma 
de atividades 
da bolsista. 

Charles Luiz 
da Silva 

Ok Excelente ok - 

Douglas 
Araújo 

Ok Excelente ok A  comissão 
sugere para o 
próximo 
relatório que o 
orientador se 
estenda no 
parecer 
fornecendo 
informações 
referentes ao 
desempenho e 
ao cronograma 
de atividades 
da bolsista. 

Daiene 
Aparecida 
Campidele 

ok Excelente ok - 

Daniela 
Rodrigues 
Dias 

ok Excelente ok - 

Edvane de 
Oliveira 
Baltazar 

ok Excelente ok - 

Elodia Honse 
Lebourg 

ok Excelente ok - 

Filipe Cotta 
Barbosa 

ok Excelente ok - 

Flavia Cristina 
Joanini 

ok Bom  Não existe 
justificativa do 
Orientador 
pelo 
desempenho 
"Bom".  A 
discente  já 
defendeu sua 
dissertação. 

Gabriella 
Leone 

ok Excelente ok - 

Gustavo 
Henrique 
Trajano de 
Lima 

ok Excelente ok - 

João Felipe de 
Araújo 

 Excelente ok - 



 

Gianne Inês 
Fialho Coelho 

ok Excelente Ok - 

Ingrid Teixeira 
Cunha 

ok Excelente ok - 

Karina 
Aparecida 

ok Excelente ok - 

Karine 
Roncete 

ok Excelente ok - 

Leticia de 
Cássia 

ok Excelente ok A  comissão 
sugere para o 
próximo 
relatório que o 
orientador se 
estenda no 
parecer 
fornecendo 
informações 
referentes ao 
desempenho e 
ao cronograma 
de atividades 
da bolsista. 

Leidelaine 
Sérgio 

ok Excelente ok - 

Mariana 
Corradi 

Ok Bom ok O professor 
justificou  o 
desempenho 
"Bom" da 
discente em 
função de 
considerar, 
que embora a 
discente tenha 
cumprido suas 
tarefas  e 
defendido sua 
dissertação, 
ele considera 
que   o 
resultado do 
trabalho 
poderia ter 
sido melhor. 

Mateus 
Versieux 

 Excelente ok  

Micaela 
Rodrigues 

 Excelente ok  

Ranna Alves  Excelente ok  



 

Tatiana Costa 
Ramos 

 Excelente ok  

Thais Mara 
Anastácio 
Oliveira 

 Excelente ok  

Renato José 
Dias 

 Excelente ok  

Raquel 
Salazar 

ok Excelente ok Já defendeu a 
dissertação 

Raphael 
Ribeiro 
Machado 

ok Excelente ok  

Victor Augusto ok Excelente ok  

GRUPO   2   –   ENTREGARAM   RELATÓRIO APÓS A COMUNICAÇÃO DA 
COMISSÃO DE MONITORAMENTO DE BOLSAS. 
Elaine Gonçalo 
Bento 

   Defendeu em 
29/03  e 
entregou o 
relatório 

Isabela Breder 
Vargas 

   Defendeu em 
25/02  e 
entregou o 
relatório 

Jhaynara 
Bitencourt 
Pimentel 

   Defendeu e 
entregou o 
relatório 

Junia Maria 
Fernandes 

   Defendeu em 
30/03  e 
entregou o 
relatório 

Luana Stefanni 
Mendonça 
Goncalves 

   Defendeu em 
11/03  e 
entregou o 
relatório 

Renata Veiga 
de Miranda 

   Defendeu em 
31/05  e 
entregou o 
relatório 

Wellington 
Rodrigo 
Ferreira 

   Defendeu em 
26/03  e 
entregou o 
relatório 

GRUPO 3 – RELATÓRIOS QUE FORAM COMPLEMENTADOS APÓS 
SINALIZAÇÃO DA COMISSÃO 
Amanda 
Abrahão 

Em branco Excelente ok Inseriu parecer 
do professor 
orientador. 

Barbara de 
Oliveira 

Em branco   Inseriu parecer 
da professora 
orientadora 

Guilherme 
Soares 

Em branco Excelente ok Inseriu parecer 
da orientadora 



 

Jackeline da 
Silva Souza 

Em branco   Inseriu parecer 
da professora 
orientadora. 

Lucas Eduardo 
Lopes 

Em branco Excelente ok Inseriu parecer 
da orientadora 

Ludmila Maria 
da Silva Reis 

Em branco   Inseriu parecer 
da orientadora 

Edgar de 
Barros 
Santana 

   Ingressou em 
2021 e 
entregou o 
relatório com o 
parecer do 
orientador 

     
GRUPO 4 – NÃO ENTREGOU RELATÓRIO 
Lucas Patrício 
De Souza 

   Comunicar à 
Capes 

 
 
 
 

 

p/ Comissão de bolsas 


