
ATA DA REUNIÃO ÚNICA DA COMISSÃO DE ANÁLISE DOS PEDIDOS DE 

BOLSAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO EM 2018 

No dia dois de março de 2018, às nove horas, a Comissão de Análise dos Pedidos de 

Bolsa do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, nomeada pela 

Portaria nº 022/PGCIN/2018, composta pelos professores doutores Vinícius Medina 

Kern (presidente), Camila Monteiro de Barros (membro) e pelo discente de mestrado 

Jean Fernandes Brito (membro), reuniu-se na sala da Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação para avaliar as solicitações de bolsas de estudo de 

mestrado e doutorado para o ano de 2018. 

As atividades iniciaram-se com os esclarecimentos acerca dos critérios de avaliação 

estabelecidos pelas agências concessoras das bolsas, da Resolução 001/PGCIN/2016, da 

Instrução Normativa 001/PGCIN/2016 e do Edital 002/PGCIN/2018. Após a 

verificação da documentação de todos os candidatos e da contagem de pontos, onde era 

cabível, foi feita a classificação como segue: 

Doutorandos veteranos bolsistas ingressantes em 2016 

Atenderam aos requisitos do Edital 002/PGCIN/2018 e permanecem com a bolsa de 

doutorado para o ano de 2018 os seguintes alunos: 

Eduardo Silveira (CAPES-DS); 

Igor Soares Amorim (CAPES –DS); 

Letícia Silvana dos Santos Estácio (CAPES –DS); 

Patrícia da Silva Neubert (CAPES –DS); 

Priscila Machado Borges Sena (CAPES –DS). 

Não é necessário entregar nenhuma documentação na secretaria do PGCIN. 

Doutorandos veteranos bolsistas ingressantes em 2017 

Atenderam aos requisitos do Edital 002/PGCIN/2018 e foram contemplados com a 

bolsa de doutorado para o ano de 2018 os seguintes alunos: 

Priscila Basto Fagundes (FAPESC); 

Leolíbia Luana Linden (FAPESC); 

Camila Schwinden Lehmkuhl (CAPES- DS); 

Jéssica Bedin (CAPES-DS); 

Juliana Fachin (CAPES-DS) 



Daniele Feldman (Bolsa emergencial CAPES-DS). 

Graciela Sardo Menezes (Bolsa emergencial CAPES-DS). 

Os alunos contemplados devem comparecer à Secretaria do PGCIN entre os dias 06 a 

08 de março de 2018, das 15 às 17 horas para a retirada do termo de compromisso. 

Entrega do termo de compromisso assinado e reconhecido em cartório na secretaria do 

PGCIN no dia 09 de março de 2018, das 09 horas às 12 horas.  

 Os bolsistas devem obrigatoriamente possuir conta corrente no Banco do Brasil. 

Doutorandos veteranos não-bolsistas 

Atendeu aos requisitos do Edital 002/PGCIN/2018 e é candidata a bolsa de doutorado 

para o ano de 2018, a aluna: 

LISTA DE ESPERA PARA BOLSAS DE DOUTORADO (1
a
 parte): 

1 – Ketry Gorete Farias dos Passos. 

A eventual concessão de bolsa à aluna em lista de espera se dá nessa ordem, com 

prioridade em relação à implementação de bolsas para alunos novatos, à medida que 

alunos de doutorado bolsistas concluam seus doutorados, liberando assim o Programa 

para convocar o(s) aluno(s) em lista de espera e realocar a(s) bolsa(s). 

Doutorandos ingressantes em 2018  

LISTA DE ESPERA PARA BOLSAS DE DOUTORADO (2
a
 parte): 

2 – Guilherme Goulart Righetto; 

3 – Leonardo Hermes Lemos; 

4 – Heloisa Costa; 

5 – Andrea Carmo Name Willemin; 

6 – Ermeson Nathan Pereira Alves. 

A eventual concessão de bolsa aos alunos em lista de espera se dá nessa ordem, à 

medida que alunos de doutorado bolsistas concluam seus doutorados, liberando assim o 

Programa para convocar o(s) aluno(s) em lista de espera e realocar a(s) bolsa(s). 

Mestrandos ingressantes em 2017 

Atenderam aos requisitos do Edital 002/PGCIN/2018 e permanecem com a bolsa os 

seguintes alunos:  

Jean Fernandes Brito (CAPES-DS); 

Keitty Rodrigues Vieira (CAPES-DS); 



Mariana Faustino dos Passos (CAPES-DS); 

Tatiane Priscila Fortunato (CAPES-DS). 

Não é necessário entregar nenhuma documentação na secretaria do PGCIN. 

Mestrandos ingressantes em 2017 (Parte 2) 

Não atenderam aos requisitos do Edital 002/PGCIN/2018 e não permaneceram com a 

bolsa as seguintes alunas 

Gisele da Silva Aguiar  

Rosane Oribka 

Todas as bolsas foram alocadas aos pedidos, entretanto para o Programa não ficar com  

duas bolsas ociosas, a comissão de análise do pedido de bolsas  decidiu alocá-las 

durante o período de 12 meses  as alunas Gisele da Silva Aguiar e Rosane Oribka.  

 

Mestrandos ingressantes em 2018 

CONTEMPLADOS: 

1 – Marcela Gaspar Custódio (FAPESC); 

2 – Ana Cristina de Souza (CNPq); 

3 – Daniel Morais de Mello (CAPES –DS); 

4 – Dirnele Carneiro Garcez (CAPES-DS); 

5 – Mariane Sperber (CAPES – DS); 

6 – Amabile Costa (CAPES –DS); 

7 – Carolina Martins Cechinel (CAPES –DS); 

8 – Daniela Rahhal (CAPES –DS). 

Os alunos contemplados devem comparecer à Secretaria do PGCIN entre os dias 06 a 

08 de março de 2018, das 15 às 17 horas para a retirada do termo de compromisso. 

Entrega do termo de compromisso assinado e reconhecido em cartório na secretaria do 

PGCIN no dia 09 de março de 2018, das 09 horas às 12 horas.  

 

 

Os bolsistas devem obrigatoriamente possuir conta corrente no Banco do Brasil. 



Uma vez que todos os pedidos de bolsa de mestrado foram contemplados, não há lista 

de espera. 

Esta ata vai assinada pelos membros da comissão. 

 

 

Vinícius Medina Kern, Prof. Dr.  Camila Monteiro de Barros, Prof
a
. Dr

a
. 

 

 

Jean Fernandes Brito, Discente de mestrado 


