
16/10/2020 SEI/UFMS - 2203210 - Ata

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2690347&infra_sistema… 1/2

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE 2020

Ao segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dez horas,  de
modo remoto,  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 Amanda Silva de Medeiros,
Representante Discente. A presidente verificou a existência de quórum e declarou aberta a
reunião: 1. A presidente relatou o recebimento de nova bolsa de estudos da FUNDECT e os
procedimentos que a comissão havia adotado até então para indicação de um novo bolsista.
Trata-se de uma bolsa de mestrado. Após ciência da disponibilidade da bolsa, a comissão
retomou critérios estabelecidos anteriormente registrados em ata e divulgados por e-mail a
todo o programa no mês de maio do corrente ano, entre eles dar preferência para assumir
bolsa alunos que não tenham vínculo emprega�cio, como forma de equiparar o tratamento
com bolsas CAPES e FUNDECT no âmbito do PPGEduMat, considerando a Resolução nº 76 do
PPGEduMat, de 29 de julho de 2019. Desse modo, a presidente da Comissão de Bolsas fez
uma consulta a todos os alunos de mestrado classificados no Edital PPGEduMat/INMA nº 14,
de 12 de março de 2020, que ainda não haviam sido contemplados com bolsa de estudos para
consultar se havia interesse pela bolsa e também se havia vínculo emprega�cio. Seguindo a
ordem de classificação, a aluna Jaqueline Ferreira Cordeiro manifestou interesse pela bolsa e
também que �nha vínculo emprega�cio. A aluna Vanessa Melcher informou desistência do
programa. O aluno André Luiz Oliveira Capoano manifestou que não possuía interesse pela
bolsa e a aluna Luiza Cordeiro de Andrade Faus�no manifestou que não possui vínculo
emprega�cio e �nha interesse pela bolsa. Dessa forma, seguindo os critérios anteriormente
estabelecidos pela Comissão de Bolsas para indicação de bolsistas FUNDECT no âmbito do
PPGEduMat/UFMS, a Comissão indicou a aluna Luiza Cordeiro de Andrade Faus�no para
assumir a referida bolsa. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente  encerrou  a  reunião
 às  onze horas,  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, 02 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Aparecida Santana de Souza
Chiari, Professor do Magisterio Superior, em 16/10/2020, às 13:56,
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 Amanda Silva de Medeiros,
Usuário Externo, em 16/10/2020, às 14:17, 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.

Documento assinado eletronicamente por Edilene Simoes Costa dos Santos,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação, em 16/10/2020, às 14:46,
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 2203210 e o código CRC 76E8E5C6.
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