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Ata n. 01/2018 
Edital 04/2017 Bolsas 2018 

Aos 03 de janeiro de 2018 às 10:00 horas, estiveram reunidos na sala da Coordenação do Curso de 1 

Mestrado em Direito e Justiça Social da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande, 2 

FURG, os professores Anderson Lobato; José Ricardo Costa e Felipe Wienke membros da Comissão 3 

de Bolsas do Edital 04/2016, bem como o estudante Fabio Gonçalves, com a seguinte pauta de 4 

trabalho: 1) Calendário de reuniões da Comissão de Bolsas; 2) Avaliação de Desempenho dos 5 

bolsistas no segundo semestre de 2017; 3) Homologação das Inscrições do Edital 04/2017, Bolsas de 6 

2018; 4) Distribuição das Bolsas para o SAC Jan. 2018. O prof. Lobato propôs iniciar a reunião com 7 

a entrevista de confirmação da autodeclaração do candidato Fábio Gonçalves que concorre à vaga 8 

reserva ao Programa de Ação Afirmativa, tendo sido aprovada por unanimidade. 01. Homologação 9 

das Inscrições do Edital 04/2017, Bolsas de 2018. O prof. Lobato esclareceu que nos termos do Edital 10 

04/2017, parágrafo único do artigo 4º, o candidato que concorre à vaga reservada aos negros (pretos 11 

e pardos) ou indígena, deverá ser entrevistado pela Comissão de Seleção na primeira reunião da 12 

Comissão de Bolsas. Iniciada a entrevista o candidato foi convidado a manifestar a sua motivação 13 

para concorrer à vaga reservada ao programa de ação afirmativa. O candidato Fabio Gonçalves, 14 

matrícula n. 122880, inscrição n. 10 do Edital 04/2017, manifestou que vem participando dos 15 

programas de cotas raciais em editais de concurso público para professor municipal, estando inscrito 16 

no programa social do governo federal com o número NIS 12645864718.  Concluída a entrevista o 17 

candidato foi dispensado, passando a Comissão de Bolsas a deliberar. O prof. Wienke, confirmou a 18 

declaração do número NIS na Ficha de Inscrição do Edital 04/2017, manifestando-se pela 19 

confirmação da autodeclaração tendo em vista ser o candidato pardo; a Comissão de Seleção, 20 

deliberou pela confirmação da autodeclaração do candidato para que possa concorrer às vagas 21 

reservadas aos negros (preto e pardo). 02. Distribuição das Bolsas para o SAC de janeiro de 2018. O 22 

prof. Lobato informou que não há bolsa disponível para ser distribuída no mês de janeiro de 2018, 23 

confirmando a distribuição das 11 bolsas já distribuídas anteriormente. 03. Calendário de reuniões da 24 

Comissão de Bolsas. O prof. Lobato apresentou o calendário em anexo com as datas previstas para a 25 

reuniões da Comissão de Bolsas para o ano de 2018, sendo que a próxima reunião fica agendada para 26 

segunda-feira, 05 de fevereiro de 2018, às 10:00 horas. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 27 

encerrado às 11:30 horas, tendo em vista o desencontro ocorrido para o início da entrevista com o 28 

candidato do programa de ação afirmativa.  29 

Rio Grande, 03 de janeiro de 2018. 


