
COMISSÃO DE BOLSAS REUNIÃO DE 11/07/2018

Ata da reunião da comissão de bolsas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica
(POSMEC), realizada no dia onze de julho de dois mil e dezoito, iniciada às 9:10 h na sala da
coordenação do POSMEC. A sessão teve presença dos professores Jonny Carlos da Salva (presidente),
Rolf Bertrand Schroeter e o representante discente M. Eng. Felipe Gesser Battisti(doutorado). A pauta
envolveu apresentar processo de seleção de mestrado e alocação das bolsas em agosto/201 8.

Conforme exposto no resultado do edital de mestrado publicado em 03 de julho, tivemos a seguinte
distribuição de cotas de bolsas de mestrado.
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(1') Refere-se às bolsas CAPES e CNPq das cotas do POSMEC reservadas para agosto de 2018

O critério para definir esta alocação replica a alocação realizada em agosto de 2017, e baseia-se nas
bolsas que estarão disponíveis por área a partir em agosto. Pela listagem do CAPG dos alunos bolsistas,
conclui-se que a área Termo tem 8 (oito) bolsas, portanto a comissão analisou os alunos antigos desta
área a quem três bolsas adicionais poderão ser alojadas. Para isto, foi apresentada e exposta a forma de
cálculo da tabela com os classificados desta área.

(

Esta classificação leva em consideração a ponderação dos créditos curvados (saturando em 18) e do
índice de aproveitamento escolar. Vale acrescentar que em função de trancamento de mostrando
bolsista da área Termo realizado em junho, além das bolsas acima descritas, há outra bolsa disponível
na área, e a candidata Djjane Ferreira 6oi selecionada para esta bolsa. Ocorre que no processo de
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implementar a bolsa, foi constatado que ela já recebia recurso Hlnanceiro de um prometo em laboratório,
e o coordenador foi questionado por esta alocação. Como este assunto, foi motivo de controvérsia entre
professores do programa, a comissão decidiu levar esta questão ao colegiado delegado para
deliberação

Os demais listados são os potenciais recipientes para receber as três bolsas disponíveis a partir de
agosto. Lembrando que esta implementação depende de outros critérios, por exemplo, o estudante não
pode ter vínculo empregatício, ou estar em prorrogação

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi dada como encerrada às 1 0:30 h. Eu, Prof. Jonny Carlos
da Sirva, Presidente da Comissão de Bolsas, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos
membros presentes da comissão. Florianópolis, onze de julho de 201 8.
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