
RELATÓRIO Retificado – COMISSÃO DE BOLSAS DO PGPCI 

A Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação
Internacional,  em  discussão  virtual  realizada  em  30  de  agosto  de  2021,  decidiu
unanimemente,  conforme o art.  5º da Resolução PGPCI nᵒ 1/2018  e em virtude do
Edital  07/2021  FAPESQ/SEECT,  aprovar  nova  ordem  de  classificação  e  de
distribuição de bolsas, conforme quadro abaixo.

A Comissão esclarece que a classificação e a distribuição das bolsas, ora disponíveis, se
deveu aos seguintes fatores:

1 – O resultado do Edital 07/2021, em que o PGPCI foi contemplado com mais 2 (duas)
cotas de bolsas, não estava disponível durante o período de seleção de bolsista, isto é,
não era possível saber se o PGPCI obteria novas bolsas e quantas seriam.

2 – O artigo 16.1 do Editado 07/2021 estabelece que “O coordenador do Programa de
Pós-graduação não poderá solicitar substituição do bolsista, pelo período de vigência da
bolsa de acordo com a sua modalidade”. O prazo mínimo para bolsas de mestrado é de
24 meses.

3 – Por isso,  entendemos ser necessário flexibilizar  a aplicação prática do art.  3 da
Resolução 01/2018 de bolsas do PGPCI, que estabelece que “As bolsas concedidas pelo
PGPCI  terão  duração  anual  (12  meses)  e  após  esse  período,  será  realizado  novo
processo de seleção de bolsista de acordo com as normas definidas nessa Resolução”. 

4 – Flexibilizar esse critério atende a critérios de economicidade e de bom senso. Afinal,
é concreta a carência nacional de bolsas de estudo e, além disso, os outros candidatos
não serão prejudicados, pois acelera-se a chamada de candidatos na lista atual e haverá
dois candidatos a menos na seleção do ano que vem.

5 – Por fim, a Comissão sugerirá  reformas à resolução atual,  de modo a acomodar
regras de fornecedores de bolsas que eventualmente não se coadunem com aquilo que é
considerado ideal pelo PGPCI, visando sempre oferecer as melhores condições para que
estudantes possam se dedicar aos estudos.



Nome Nota Linha Condição Bolsa

HELENA NASCIMENTO PONTES
9,65 2 Veterana

CAPES 08/2021 
a 07/2022

ELLEN MONIELLE SILVA

8,25 1 Ingressante

08/2021 a 
07/2022

FAPESQ 
09/2021 a 
08/2023

LILIAN CARVALHO

9,47 3 Veterana

02/2022 a 
07/2022 
(conclusão do 
curso)

CAPES 09/2021 
a 07/2022

ALEX RODRIGUES DE LIMA
8 2 Ingressante

FAPESQ 
09/2021 a 
08/2023

ARTUR EGITO

9,22 1 Veterano

Aguardando

02/2022 a 
07/2022 
(conclusão do 
curso)

ADALVAMBETE ALVES DE 
SOUZA 7,97 3 Ingressante

aguardando

RAFAELA ARAÚJO FIRMINO 9 2 Veterana aguardando

BRUNO GALISA DE OLIVEIRA 7,96 2 Ingressante aguardando

JADE DENE 8,7 1 Veterana aguardando

PALLOMA DANIEL DE 
VASCONCELOS MOTA 7,68 1 Ingressante aguardando

ALINE DE ARAÚJO CELESTINO 9 2 Veterana aguardando



VANESSA NÓBREGA QUEIROZ 
BARRETO 7,43 3 Ingressante aguardando

BRENDA DE PAULA MENDES 
DOMÍNGUEZ 7,24 1 Ingressante aguardando

IZABEL SABINO DE SOUSA 7,31 3 Ingressante aguardando

MARLUCE FERNANDES DA SILVA 6,45 1 Ingressante aguardando

RAQUEL NASCIMENTO SILVA 7,16 3 Ingressante aguardando

ANA CAROLINA AZEVEDO 6,7 3 Ingressante aguardando

OBS.: Conforme art. 5º da Res. 01/2018, a alocação de novas bolsas deve respeitar o
critério de proporcionalidade por turma e por linha. Isto significa que a sequência dos
nomes não representa ordem automática de classificação. 
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