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Edital 07/2015 Bolsas CAPES -DS 

Ata n. 03/2016  

Aos 11 dias do mês de janeiro de 2016 às 11:00 horas, estiveram reunidos na sala C1 da Faculdade 

de Direito da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, os professores Anderson O. C. Lobato; 

Raquel Sparemberger; membros da Comissão de Bolsas do Edital 07/2015 para a classificação dos 

candidatos às Bolsas de Estudo ofertadas pela CAPES e demais Agências de Fomento. Justificou 

ausência profa. Rafael Ferreira. O prof. Lobato informou que recebeu e-mail do mestrando Ignácio 

nunes Fernandes questionando sobre a necessidade de inscrição no Edital 07/2015, tendo em vista ter 

sido aprovado no Edital de Bolsas n. 05/2014. Ocorre que com a publicação do Edital 07/2015 

objetiva a distribuição das Bolsas a serem ofertadas no ano de 2016, in verbis: “O Programa de Pós-

Graduação em Direito, Curso de Metrado em Direito e Justiça Social da Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG) torna público a abertura o Processo Seletivo para Bolsas de Mestrado para o ano de 

2016”. Inclusive assegura no parágrafo único do artigo 4º do Edital que: “Os estudantes da Turma 

2015 terão preferência na concessão de novas bolsas, respeitada a classificação no processo seletivo 

Edital 04/2014 aluno Regular Turma 2015 do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social.” O 

mestrando foi orientado a se inscrever no Edital 07/2015, que por decisão dessa Comissão de Bolsas 

está permanentemente aberto até a publicação do novo Edital de Bolsas para o ano de 2017. A profa. 

Raquel observou que seja regularmente publicado nova classificação, sempre que houver nova 

candidatura no ambiente siposg do Edital 07/2015 para evitar qualquer prejuízo aos candidatos da 

Turma 2015. Assim sendo, o prof. Lobato apresentou a relação dos candidatos às bolsas que serão 

distribuídas pela CAPES-DS para o mês de fevereiro próximo. Nada mais havendo a tratar a reunião 

foi encerrado às 11:45 horas.  

Rio Grande, 11 de janeiro de 2016. 

Prof. Dr. Anderson O. C. Lobato Profa. Dra. Raquel Sparemberger  

 

Comissão de Bolsas PPGD Mestrado em Direito e Justiça Social 

 


