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Edital 07/2015 Bolsas CAPES -DS 

Ata n. 04/2016  

Aos 06 dias do mês de junho de 2016 às 16:00 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; e Rafael Ferreira, 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. 01. Critérios para avaliação e redistribuição das bolsas. O prof. Lobato destacou a 

importância da avaliação semestral dos Bolsistas e sugeriu a adoção de critérios para assegurar que o 

maior número de estudantes seja beneficiado com as Bolsas CAPES do Programa de Demanda Social. 

A primeira proposta seria que os bolsistas sejam avaliados semestralmente e caso não venham atender 

as exigências de cumprimento de créditos do Curso percam a condição de Bolsista. O segundo critério 

seria o caráter de exemplaridade do Bolsista com a exigência de defesa em 4 semestres do Curso. 

Nesse sentido, tomando como exemplo a Turma que ingressou em março de 2015 (primeiro 

semestre), o quarto semestre encerraria em novembro de 2016. Havendo uma tolerância para defesa 

nos primeiros quinze dias de dezembro de 2016. O terceiro critério seria a do limite de dois semestres 

para a permanência com a Bolsa, assegurando-se desse modo que um maior número mestrandos seja 

beneficiado com a Bolsas no limite de 12 meses. Após discussão, os critérios propostos foram 

aprovados por unanimidade. 02 Avaliação dos bolsistas no primeiro semestre de 2016. O prof. 

Lobato esclareceu que a grande novidade do primeiro semestre de 2016 seria a matrícula na disciplina 

de Elaboração de Dissertação I, tendo como instrumento de avaliação a Qualificação da primeira 

versão da Dissertação. A dificuldade para aguardarmos o encerramento do semestre agendado para 

terça-feira, 28 de junho próximo, seria o da impossibilidade de comprimirmos os prazos do ambiente 

SAC/CAPES-DS que seria a primeira semana de cada mês. Avaliando a situação atual da distribuição 

das 10 bolsas do Programa, identificamos que duas Bolsistas (Nadja Pellejero; e Natalia Rodrigues) 

iniciaram suas bolsas em maio de 2015, tendo concluído 12 meses em abril de 2016. Adotando-se o 

critério aprovada acima, seria adequado informa-las de que suas bolsas se encerrariam em julho de 

2016 e que os bolsistas classificados na lista de espera (Ana Luiza Nobre; e Pâmela Bolson) 

receberiam bolsa a partir de agosto de 2016. Importante observar desde logo, que a bolsista Ana Luzia 

Nobre, tendo ingressado na Turma de 2015, estará concluindo o seu 4 semestre em novembro de 

2016. Cabendo informá-la que a sua bolsa se encerrará impreterivelmente em dezembro de 2016. 

Cabendo a Comissão de Bolsas chamar o candidato seguinte Luiz Hadje para iniciar a sua bolsa em 

janeiro de 2017. Após discussão a proposta foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a 

tratar a reunião foi encerrado às 16:30 horas.  

Rio Grande, 06 de junho de 2016. 
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