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Tabela 1: classificação dos solicitantes de bolsas de Mestrado 

MESTRADO Matricula Currículo Projeto Média Classificação 

Daiane Mendes de Barros sim 9,50 7,50 8,50 1º 

Gabriel da Silva Barco sim 9,00 5,50 7,25 2º 

Ana Carolina Ferreira Barbara não 9,50 5,00 7,25 3º 

Marcos Vinícius Ribeiro Ferreira sim 6,50 6,50 6,50 4º 

Gabriel Lanzillotta Merlo sim 4,00 8,50 6,25 5º 

Mariana Fernandes Belluco sim 2,50 9,75 6,13 6º 

Marina Cristina Ferraz sim 6,00 5,00 5,50 7º 

Gabriel Aparecido Keler Pelles sim 5,00 5,25 5,13 8º 

Rodrigo Fernandes da Mota sim 5,50 4,25 4,88 9º 

Mariana Madeo Morilhas sim 5,00 3,50 4,25 10º 

 
Tabela 2: classificação dos solicitantes de bolsas de Doutorado 

DOUTORADO Matricula Currículo Projeto Média Classificação 

Pedro Peuckert Kamphorst Leal da Silva não 8,50 8,25 8,38 1º 

Larissa Aine do Nascimento sim 9,00 7,00 8,00 2º 

Fernando Luiz de Lima Domingos sim 8,00 7,50 7,75 3º 

Raniele Aparecida da Silva Sim 9,50 5,25 7,38 4º 

Felipe Prado Corrêa Pereira sim 6,50 8,13 7,31 5º 

João Pedro Ghidini da Silva não 9,00 5,25 7,13 6º 

Izabela Cristina Bittencourt Rodrigues sim 10,00 4,25 7,13 7º 

Matheus Marques Ribeiro sim 7,50 6,25 6,88 8º 

Eliani Jordana da Silva Moreira não 7,00 6,50 6,75 9º 

Rafael Alves Ramos sim 8,50 3,38 5,94 10º 

Deyvid José Souza Santos não 5,00 6,50 5,75 11º 

Leandro do Nascimento Silva não 5,50 5,63 5,56 12º 

Tiago Guimarães Inêz sim 4,00 6,75 5,38 13º 

Mayra Cristina da Silva Costa sim 1,00 6,38 3,69 14º 

Previsão de distribuição de bolsas 

Mestrado 

1º - fevereiro/2023 

2º - março/2023 

3º - setembro/2023 

4º - dezembro/2022 

5º - fevereiro/2023 

6º - março/2023 

7º - março/2023 

8º - outubro/2023 

9º - sem previsão 

10º - sem previsão 

 

 

 

Doutorado 

1º - junho/2023 

2º - janeiro/2023 

3º - setembro/2023 

4º - abdicou da bolsa 

5º - fevereiro/2023 

6º - setembro/2023 

7º - fevereiro/2023 

8º - fevereiro/2023 

9º - sem previsão 

10º - sem previsão 

11º - sem previsão 

12º - sem previsão 

13º - sem previsão 

14º - sem previsão 

Última atualização em 29/03/2023  
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As solicitações foram analisadas por comissão de bolsas designada pela CPGI, constituída 

por três docentes e um representante discente, de acordo os seguintes itens e critérios: 

1. Projeto de pesquisa: qualidade da redação; justificativa e objetivos (são apresentados e 

são coerentes entre si); adequação da fundamentação teórica frente aos objetivos; 

adequação do desenho metodológico; adequação e atualidade da bibliografia. 

2. Currículo do candidato: participação em projetos; participação em eventos; publicação 

em periódicos, livros e anais de eventos; formação complementar (participação em 

cursos, palestras, seminários); atuação profissional (monitorias, cursos, seminários, 

palestras). 

Para cada candidata e candidato foi atribuída uma nota de 0 a 10 por dois avaliadores da 

comissão para cada um dos itens (projeto e currículo). Em todas as análises os membros 

docentes da comissão de bolsas abstiveram-se de avaliar os seus próprios alunos. As 

discrepâncias entre os avaliadores foram discutidas por toda a comissão. Foi, então, 

realizada a média entre as notas dos itens. No caso de empate entre os candidatos, 

considerou-se como critério de desempate a maior nota de projeto. A classificação final 

está listada nas tabelas 1, para solicitações do Mestrado, e 2, para solicitações de 

Doutorado. 

Conforme deliberação da CPGI foi permitido que aprovados para ingresso, mas ainda não 

matriculados, enviassem pedido de bolsa. Esses candidatos constam das classificações a 

seguir, mas só poderão receber uma bolsa, quando houver uma disponível, caso estejam 

matriculados. Considerando a priorização de ocupação das cotas de bolsas, de modo que 

não ocorram eventuais cortes pela CAPES pelo motivo de cotas ociosas, será priorizado 

o primeiro candidato ou candidata que já estiver matriculado, de acordo com a 

classificação. 

Assim, o Serviço de Pós-Graduação priorizará o direcionamento de bolsas para quem 

estiver matriculado ou com melhores condições de se matricular rapidamente, 

considerando ainda os prazos impostos pela CAPES e pela Pró-Reitoria de  

Pós-Graduação para providenciar os trâmites necessários para implementação da bolsa. 

Quanto a previsão de distribuição de bolsas, sua elaboração levou em conta que as bolsas 

atuais serão utilizadas até seu prazo máximo, mas ocasionalmente podem ocorrer 

desistências de bolsistas, ou acréscimo de cotas de bolsas pelas agências de fomento, e 

nesse caso a previsão será atualizada e comunicada. 


