ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE 2019
Ao terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às doze horas e
trinta minutos, nas dependências do 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),
reuniuse ordinariamente a Comissão de Bolsas do PPGEduMat. Es veram presentes os membros:
Profa. Dra. Edilene Simões Costa e Vivian Nantes Muniz Franco, Representante Discente. A
presidente veriﬁcou a existência de quórum e declarou aberta a reunião: 1. A comissão
discu u uma minuta de proposta de norma va sobre processos de atribuição e renovação de
bolsas do programa de Demanda Social da CAPES no âmbito do PPGEduMat, levando em
consideração sugestões recebidas por alunos e professores do programa. Tal minuta
será encaminhada ao Colegiado de Curso do PPGEduMat. Nada mais havendo a ser tratado,
a Presidente encerrou a reunião às treze 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, 04 de julho de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Aparecida Santana de Souza
Chiari, Professor do Magisterio Superior, em 04/07/2019, às 12:48,
conforme horário oﬁcial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edilene Simoes Costa dos Santos,
Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação, em 04/07/2019, às 15:51,
conforme horário oﬁcial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vivian Nantes Muniz Franco,
Usuário Externo, em 06/07/2019, às 13:03, conforme horário oﬁcial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
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