
ATA DA REUNIA(.) ÚNICA DA CoNfISSÃo DE ANÁLISE DoS PEDIDOS DE
BOLSAS Do PRoGRANIA DE PóS-GRADUAÇÃO EN'l CIÊNCIA DA

INFoR3'1AÇAo E3-'1 2020

No dia vinte e sete de nlmço de 2020, às catorze hajas, a Comissão de Análise dos
Pe(tidas de Bolsa do Programa de Pós-Graduação eln Ciência da Infonnação, nomeada
pela Portaria n' 057#'GCIN/201 8, composta pelos professores doutores Rodrigo de
Saías (presidente). Edgar !3isset Al\ arez (melnblo docente), Eliana h4aiia dos Santos
Baleia Jacintho (membro (!Doente), Ana Ciaia Cândida (lllembro docente), Gracieia
fardo Nllenezes (membro discente) e Keitty Rodrigues Vieira (lnelnbro suplente
discente), reuniu-se no LABPREV pma a'ç'aliar as solicitações de bolsas de estudo cle
mestrado e doutorado para o ano de 2020.

As atividades iniciaram-se com os esclarecimentos acerca dos critérios de avaliação
estabelecidos peias agências concessoras das bolsas. da Resolução 0{)2/PGCIN/2018, da
Instrução Normativa 001/PGC}N/2018 e clo Edital 002/PGC}N/2020. Após a
verificação da documentação e da contagem dos pontos de cada candidato í:oi feita a
clítssificação conto segue:

l)otltoraltdos veteraníts

Atenderan} aos requisitos e petnianecem cona a bolsa de doutorado para o ana de 202
os seguintes alunos:

0

Guilhel'me Goulart Rig1letto (CAPES DS)

Camila Scilwinden LehmkLúil (CAPES- DS)

} {eloisa Costa (FAPESC);

Daniele Feídman (CAPAS-DS)

Juliana Fachin (CAPAS-DS);

Piiscila Rasto Fagundcs(FAPESC)

Letícia Sil'band dos Santos Estágio (CAPES -DS); aíé 30 de junho dc 2020

Não é necessário entregar nenhumz} documentiição iia secretaria do PGCIN

Ateildeianl aos requisitos e for:iín conte111plados com a bolsa cle doutorado para o ano
2020 as sega-pintes alu110s:

de

Keitty Rodrigues Vieira (CAPES --DS)

Dimele Cala.negro Garcez (CAPES «« DS);

Amabite Costa (CAPES DS).
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p'*--".';{ a içciçcaliit uo I'uL-!!"i para rellraaa ao ! elmo de Compromisso em data
estatlelecida pelo edital

Lista de espera

Atenderam aos requisitos e se habilitan] pata a dista de espera para tloisa (]e doutorado
pata o ano de 2(}20 os seguintes alunos:

1" }1elouise Hejlen de Godos Viola

2" Camisa Thienli Nakainura Gonino

3' Ca]]t,t ]ii]leiro ]i. P. e Andra(]e i3amberg;

4' Aieli .À1ldreia dos Sa1ltos

Nlestrandos veteranos

Ateílderam aos requisitos e permanecem com :t bolsa de mestrado pata t] ano de 202C) os
seguintes ajuilos:

Nlariene lives do Vale (CAPES - DS);

Genilsan GetaJclo (CAPES - DS)=

Patiicia Siqucira Santos (F.4PESC);

Vanessa Alinc Sch\ eitzer Souza (FAPESC)=

Karoly Gabriely Martlni(CAPES --DS);

Sahrina Nlattins (CAPES - DS);

.\ilha Juba Borgas Seiítfim ((:IAPES DS );

Rafael Oda (CAPES --DS);

Não é necessário entregar nenhuma docuillentação na secretaria do PGCIN.

Atenderam aos requisitos e íclianl contemplados com {i bolsa de mestrado i)arte
202C} os seguintes aluílos:

Josef:ít Xtlvier de Pauta (CAPES DS):

Jaciara Pauta Casagrande (CAPAS «-- DS);

Nlateus Rebouças NãsciFHcntcp (CAPAS --DS)

Rat:nela N'laiiana da Silvo (CAPAS DS);

Patrícia Sobres da Silvo f3ertotti (CAPES DS);

Jânatas Edison da Seiva (CAPES - DS)

(:} :lido {ie(
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t..xâDI'lcl& Lhintte (.iraneinatln(CNPq)

Comparecem à Secretaria do PGCIN para retirada do Teimo de Compromisso ein data
cstatlelecida pejo edital

Lista de espera

Atenderam aos requisitos e se habilitam paa a lista cle espera para bolsa de n)estrado
pata o ano de 2020 os seguintes alunos:

I' Fenlanda de Souza Della(to.

Os l)olsistas de çrenl obiigatoiitlnlente possuir conta coerente no Banco do B iasil.

Não atenderam :to critérios de !manutenção/concessão de bois:ts: Daílielie Borues Perfila
e Piisciia Rufiilo Fe-ç'vier.

Esta ata vai assinam:t pelos }nen1l3ros det conlissãn

Ana Clara Cândida (mcn3bro docente)

lenezes (#enlbro'discente)

Keitty Rodligues Vieira (meml)ro suplente discente)


