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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE 2020

Ao oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às treze horas, 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
virtualmente e 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.
Registra-se nesta ata que o PPGEduMat foi contemplado com uma bolsa de mestrado e duas
bolsas de doutorado pelas chamadas FUNDECT N° 17/2019 – MESTRADO EM MATO GROSSO
DO SUL e FUNDECT N° 19/2019 – DOUTORADO EM MATO GROSSO DO SUL, respec�vamente.
Registra-se também que a Coordenadoria de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação da UFMS enviou o o�cio nº19/2020 - CPG/PROPP/UFMS atribuindo às
comissões de bolsa de cada programa da UFMS a função de indicar nomes para assumir tais
bolsas. Diante de tais demandas, no caso do mestrado, a comissão de bolsas decidiu indicar o
próximo aluno classificado no Edital PPGEduMat/INMA nº14, de 12 de março de 2020, que
ainda não es�vesse contemplado com bolsa. Neste caso, para o mestrado, fica indicado por
esta comissão o aluno Diogo Ferreira Jandrey. No caso do doutorado, registra-se que não
havia mais alunos aguardando bolsa a par�r do resultado do Edital PPGEduMat/INMA nº 07,
de 14 de fevereiro de 2020. Assim, a comissão de bolsas do PPGEduMat/INMA fez ampla
consulta por e-mail e via nota no site do programa por interessados. A comissão de bolsas
decidiu dar preferência a alunos sem vínculo emprega�cio como forma equiparar o
tratamento dado às bolsas CAPES, de acordo com a resolução do PPGEduMat/INMA de nº 76,
de 29 de julho de 2020. Registra-se que não houve manifestação de interesse por alunos sem
vínculo emprega�cio. A comissão de bolsas solicitou documentação dos cinco doutorandos,
professores da rede pública de ensino básico de Mato Grosso do Sul, que manifestaram
interesse pelas bolsas. Uma análise da documentação seria feita para, desses cinco, dois
nomes serem indicados. No entanto, apenas dois desses alunos enviaram a documentação
solicitada, que era: 1) Lista para análise de currículo preenchida (o modelo adotado foi o
mesmo do Edital PPGEduMat de nº12, de 7 de outubro de 2019); 2) Arquivo em PDF com os
comprovantes das indicações do item anterior; 3) Arquivo em PDF do Currículo La�es, gerado
a par�r da própria página da Plataforma La�es; 4) Declaração e termo de compromisso e
responsabilidade preenchido e assinado por doutorando e orientador. Diante da igualdade
entre o número de alunos que enviaram a documentação e o número de bolsas disponíveis, a
comissão decidiu indicar os alunos Cleide Ribeiro Mota Arinos e Leandro de Oliveira
para assumirem as duas bolsas disponíveis para o curso de doutorado. 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.

Documento assinado eletronicamente por Aparecida Santana de Souza
Chiari, Professor do Magisterio Superior, em 08/05/2020, às 16:38,
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.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Nantes Muniz Franco,
Usuário Externo, em 08/05/2020, às 17:00, 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, Subs�tuto(a), em 11/05/2020,
às 08:17, 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.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1944170 e o código CRC A623E9A9.
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