ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE 2019
Ao terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e
trinta minutos, no Ins tuto de Matemá ca, sob a presidência da Profa. Dra. Aparecida
Santana de Souza Chiari, presidente da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação
em Educação Matemá ca (PPGEduMat), reuniu-se ordinariamente a Comissão de Bolsas do
PPGEduMat. Es veram presentes os membros: Profa. Dra. Edilene Simões Costa e Camila
Aparecida Lopes Corade
Manoel, Representante Discente. A presidente veriﬁcou a
existência de quórum e declarou aberta a reunião: 1. A presidente relatou o recebimento de
uma denúncia referente a um bolsista do programa que poderia estar em situação irregular e
encaminhamento da mesma para o aluno citado solicitando um posicionamento. Após leitura
da resposta recebida e discussão, a comissão considerou a situação do aluno como regular e
manteve inalterada sua situação como bolsista. 2. A representante discente Camila
comunicou que, por mo vos pessoais, deixaria a comissão, ﬁcando sua vaga em aberto para
outro aluno do programa interessado, o que seria decidido em reunião discente. Nada mais
havendo a ser tratado, a Presidente encerrou a reunião às dez horas e trinta minutos, e,
para constar, eu, Aparecida Santana de Souza Chiari, na qualidade de presidente da
Comissão de Bolsas do PPGEduMAT, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada por todos os membros da referida comissão.
Campo Grande, 10 de abril de 2019.
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