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Ata n. 14/2017  
Edital 04/2016 Bolsas CAPES -DS 

Aos 24 dias do mês de outubro de 2017 às 11:00 horas, estiveram reunidos na sala da Coordenação 1 

do Curso de Mestrado em Direito e Justiça Social da Faculdade de Direito da Universidade Federal 2 

do Rio Grande, FURG, os professores Maria Claudia Brauner; e Felipe Wienke; e a representante 3 

discente Liziane  Velasco, membros da Comissão de Bolsas do Edital 04/2016, com a seguinte pauta 4 

de trabalho: 1) Resposta ao e-mail Siposg; 2) Proposta de Edital de Bolsas 2018. 01. Resposta ao e-5 

mail Siposg A profa. Maria Claudia Brauner informou que recebemos o e-mail em anexo assinado 6 

por predro1234@hotmail.com solicitando esclarecimento sobre a exigência de comprovação de 7 

residência em Rio Grande dos bolsistas CAPES-DS, nos termos da Portaria CAPES n. 76/2010. A 8 

coordenação encaminhou o questionamento à bolsista Michele Castro, que ingressou recentemente 9 

no programa de Bolsas. Em sua resposta manifesta que reside em Rio Grande, em conformidade com 10 

a Declaração e comprovante de residência em Rio Grande exigido no momento do seu ingresso no 11 

programa de bolsas. A resposta esclarece e atende a exigência de transparência do processo seletivo, 12 

recomendando o seu relato no Resultado de distribuição das bolsas do mês de novembro próximo, a 13 

título de registro. 02. Proposta de Edital de Bolsas 2018. Após leitura da proposta de Edital em 14 

anexo, a proposta foi aprovada por unanimidade para ser submetida à reunião da Câmara do PPGD 15 

agendada para sexta-feira, 10 de novembro. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrado às 16 

11:50 horas.  17 

Rio Grande, 24 de outubro de 2017. 
 


