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Em reunião do dia 25 de maio de 2021 a comissão de bolsas deliberou sobre pedido da 

discente Lígia Machado Terra sobre acumular o recebimento de sua bolsa junto com 

atividade de cunho profissional. 

 
A discente apresentou à comissão requerimento contendo autorização de sua orientadora e 

recomendação da mesma para tal pedido. A orientadora alega que o desempenho da 

atividade profissional é condição sine qua non para que a mesma possa realizar sua pesquisa. 

Após amplo debate a comissão de bolsas composta pelos professores Amauri César Alves, 

Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia, e pela representante discente, decidiu por 

2 votos favoráveis (dos Professores Amauri e Alexandre) e 1 voto contrário (da 

Representante discente), deferir o pedido da discente, conforme solicitado. Ausente 

justificadamente Karine Gonçalves Carneiro em razão de licença para pós-doutorado. 

Outrossim, a Comissão deliberou sobre duas novas Bolsas CAPES que foram disponibilizadas 

para o Programa. Assim, decidiu-se que elas devem ser destinadas às duas próximas 

discentes (um de cada linha) na lista divulgada pela Comissão no Ofício n. 002/2021, a saber: 

Jordana Perdigão Alvarenga e Márcia Fernanda Corrêa Faria – a votação foi unânime pelas 

indicações. Foi deliberado também sobre a Bolsa UFOP referente à aluna do convênio com a 

OEA: como a discente não está no país, a bolsa não pode ser implementada. Assim, decidiu-

se, também por unanimidade, que a Bolsa seja deferida ao aluno Gabriel de Melo Senna que 

deve assumi-la com o ciência, por escrito, de que a concessão é temporária, isto é, até que a 

referida aluna possa assumi-la. 
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