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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Programa de Pós-Graduação em História 

__________________________________________________________________ 
  
Ata da Reunião da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação 

em História realizada em 22 de fevereiro de 2016. 
__________________________________________________________________ 
Aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, nesta cidade de 
Florianópolis, às 10h, na sala da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História, 
no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina, 
ocorreu a reunião da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em História. Sob 
a presidência da Senhora Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História Profa. 
Dra. Cristina Scheibe Wolff, foi iniciada a reunião, com a presença dos seguintes membros 
docentes: Beatriz Gallotti Mamigonian, Márcio Roberto Voigt, e do representante 
discente Marcos Luã Freitas. Havendo quórum foi aberta a sessão pela Presidente Profa. 
Cristina Scheibe Wolff que passou de imediato à pauta, ficando a reunião com a seguinte 
conformação e respectivas decisões: 

1. Avaliação dos relatórios dos alunos do programa referentes a 2015.A comissão 
avaliou cada relatório seguindo uma planilha que vai em anexo a esta ata. Foram anotados 
os nomes dos alunos que deixaram de apresentar relatórios ou anexar documentos, para que 
estes sejam advertidos.2 Pedidos de bolsa para alunos que ingressaram em 2015. Os 
seguintes alunos que ingressaram em 2015 e que não obtiveram bolsas no primeiro ano 
solicitaram bolsa para 2016: Mestrado: Cássila Cavaler Pessoa de Mello e Emilly Fidelix 
da Silva. Doutorado: Rafael Araldi Vaz e Rodrigo Cândido da Silva. Estes quatro alunos 
foram considerados aptos a receberem bolsa pela comissão com base em seus relatórios 
anuais, desde que essas bolsas sejam disponibilizadas pela CAPES e CNPQ. A 
coordenação irá consultar se eles atendem aos requisitos da CAPES para o recebimento de 
bolsas. 3. Procedimento para renovação de bolsa. Para a renovação das bolsas de 
mestrado e doutorado será exigido que os bolsistas venham no período de matrículas ao 
Programa assinarem nova declaração de dedicação exclusiva ao programa e entregarem 
comprovante de residência. No caso de alunos que estejam fazendo trabalho de campo fora 
de Florianópolis, deverão entregar plano de trabalho devidamente assinado pelo orientador 
e estabelecendo o cronograma, que não pode ultrapassar 6 meses para o mestrado e 12 
meses para o doutorado.4. Bolsas emergenciais. As bolsas emergenciais concedidas pela 
PROPG em 2015 serão substituídas por bolsas do programa. São elas: mestrado: Rodrigo 
Prattes de Andrade e Doutorado: Gregori Michel Czizeweski, Jury Antonio Dall Agnol e 
Talita Sauer Medeiros. 5. Distribuição das demais bolsas. A distribuição das demais 
bolsas, cujo numero exato só será divulgado pela PROPG ao final do mês de fevereiro, será 
realizada com base na classificação do processo de seleção, no mestrado e no doutorado. 6. 
Outros assuntos. Foi decidido ainda que deve ser elaborado, ao longo deste ano, um 
modelo mais adequado de relatório anual para os alunos.Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por 
mim, Cristina Scheibe Wolff, e pelos demais membros desta comissão. Florianópolis, 22 de 
fevereiro de 2016.  


