
COMISSÃO DE BOLSAS l&EUNIAO DE 04/outubro/2019

Ata da reunião da comissão de bolsas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica
(POSMEC), realizada no dia quatro de outubro de dois mil e dezenove, iniciada às 10 h na sala da
coordenação do POSMEC. A sessão teve presença dos professores Jonny Carlos da Salva (presidente),
Césal' José Deschamps, Rolf Bertrand Schroeter e o representante discente Eng. Nivaldo Peneira Lopo
Jr. (mestrado). A pauta consiste em deliberar sobre a classificação de candidatos para a alocação de
uma bolsa de doutorado. Obs.: desde a última reunião, as cinco bolsas que venceram do CNPq
(devido a vínculo empregatício ou término de l)vazo) não estão disponíveis para implementação. A
coordenação do POSMEC já enviou ofício ao CNPq solicitando posicionamento oficial sobre este
ponto. A Tabela l mostra os percentuais e as quantidades de bolsas de doutorado implementadas para
cada uma das áreas de concentração atualizadas que foram tomadas como base.
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Os candidatos que concorreram foram avaliados de acordo com os seguintes critérios: instituição,
índice e tempo de titulação do mestrado; publicações e demais itens de produção intelectual;
instituição, afinidade do curso e índice do curso de graduação. A Tabela 2 mostra os resultados da
pontuação para os candidatos. Tendo em vista os saldos das áreas de concentração (Tabela 1), a
comissão de bolsas analisou a alocação ponderando tanto o saldo das áreas quanto a pontuação dos
candidatos, decidindo por alocar a bolsa a seguinte candidato: Stephanie Roedel (Fal)ricação).

Tabela 2 Análise comparativa da pontuação dos candidatos
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Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi dada como encerrada às 1 1 :42 h. Eu, Prof. Jonny Carlos
da Sirva, Presidente da Comissão de Bolsas, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos
membros da comissão de bolsa.
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