RELATÓRIO DA COMISSÃO DE BOLSAS 2012
DESIGNADA PELA PORTARIA Nº008/PósARQ/2012

INTRODUÇÃO
A Comissão de Bolsas, formada pelos professores Ayrton Portilho Bueno (presidente) Anderson Claro,
Fernando Oscar Ruttkay Pereira e pelas acadêmicas Márcia Escorteganha (doutoranda) e Ana Maria
Barbato (mestranda) teve a atribuição de selecionar os acadêmicos para o recebimento de bolsas de
mestrado e doutorado, REUNI/MEC (em número de 6 para mestrado e 1 para doutorado) e
CAPES/Demanda Social (em número de 18 para mestrado e 5 para doutorado), a partir de junho de
2012, conforme o Edital 01/PósARQ/2012, que instituiu o processo para candidatura às bolsas.
Neste Edital, os critérios definidos para a avaliação das candidaturas levam em consideração os
seguintes aspectos com os respectivos pesos:
ASPECTOS
PESOS
Desempenho acadêmico
3,0
Currículo Lattes
2,5
Estágio da Dissertação
2,0
Relatório de atividades no PósARQ
2,0
Parecer do orientador
0,5
Após o lançamento do Edital e a recepção dos documentos dos candidatos no prazo estipulado no
referido edital, a Comissão iniciou os trabalhos para seleção dos bolsistas. Constatou-se o número de
13(treze) candidatos à bolsa de mestrado e 5 (cinco) para bolsa de doutorado. Mesmo tendo bolsas
disponíveis para todos os solicitantes, procedeu-se a verificação da qualificação dos candidatos.
AVALIAÇÃO
Tendo em conta os critérios acima, passou-se a avaliação dos elementos enviados pelos candidatos,
cujo resultado foi sendo registrado em tabelas.. No dia 07 de maio do corrente, a Comissão reuniu-se
para estabelecer os procedimentos. Decidiu-se por complementar os critérios que seriam utilizados na
análise e avaliação dos documentos enviados pelos mestrandos e doutorandos interessados na
obtenção de bolsas e iniciar o processo de avaliação, além de distribuir os documentos para análise e
realizar levantamento de pontuação de um grupo de alunos. Nos dia 16 de maio e 23 de maio, a
Comissão reuniu-se novamente, onde foram refinados os procedimentos e dirimidas dúvidas,
permitindo a continuidade do processo de avaliação, com a formatação de duas tabelas gerais: uma
para candidatos mestrando e outra para candidatos doutorandos. O refinamento dos critérios levou em
consideração as seguintes complementações aos critérios gerais:
A) No critério de Desempenho Acadêmico, o item Conceitos (peso 3) foi definido desta forma: pelo
Índice de Aproveitamento, pontuação máxima = 4,0, equivale a 10;
B) No critério do Currículo Lattes, decidiu-se que somente serão aceitas as atividades registradas no
currículo com a devida comprovação. A Produção Intelectual foi avaliada conforme Tabela de
Pontuação empregada em processos de Credenciamento e Recredenciamento Docente do PósARQ
(Res. 01/PósARQ/2011, 28 de março de 2011. Foram consideradas as atividades de intelectual
relativa aos anos de 2011e 2012, sendo que no item de Publicações (peso 2,5) decidiu-se manter a
soma de pontuação e normalização na base 10 (resumos não serão considerados);
C) No critério de Estágio da Dissertação, estes foram avaliados individualmente pelos membros da
Comissão considerando os Plano de Trabalho (peso 2), verificando a apresentação e se atende o
solicitado no Edital, nota na base 10;
D) No critério relativo ao Relatório de Atividades (peso 2) no Programa, resolveu-se manter soma de
pontuação e normalização na base 10;
E) No critério Parecer do Orientador (peso 0,5) ficou definido que a indicação de Fortemente
Recomendado, nota 10, decrescendo proporcionalmente em cada nível de indicação.

Os pontos obtidos pelos candidatos foram transformados em notas, no intervalo de 0 (zero) a 10 (dez).
O candidato que obtiver o maior número de pontos terá nota 10 (dez) e os demais terão suas notas
proporcionais ao candidato de maior nota.
CONCLUSÃO
No dia 04 de junho deu-se por encerrado o trabalho de avaliação. Tendo em vista a disponibilidade de
Bolsas e a análise meritocrática dos candidatos, chegou-se a seguinte classificação:
Candidatos da turma de 2011 para Bolsas em 2012
DOUTORADO
01 Vanessa Dornelles
02 Virgínia Gomes de Luca
03 Isabela Fernades Andrade
04 Vanessa Casarin
05 Marinês da Conceição Walkowski
MESTRADO
01 Rúbia Carminati Peterson
02 Gabriela Willemann Siviero Máximo
03 Júlia Moraes Callado
04 Laura Rendón Gavíria
05 Bárbara Heliodora Alves D’Acâmpora
06 Thaís de Carvalho Larcher Pinto
07 Nathalia Barbozasa de Queiroz Braga
08 Gabriela Bastos de Oliveira
09 Adriane Sibreira da Silva
10 VivianeTeixeira Iwakiri
11 Camila de Mello Zabbot
12 Jacinta Milanez Gislon
13 Andrea Invidiata
Como a disponibilidade de Bolsas foi superior à demanda dos já ingressos, a Comissão também
referenda a classificação realizada pela Comissão de Seleção de Mestrado e pela Comissão de Seleção
de Doutorado - 2012, nas quais foram classificados os seguintes candidatos da Turma de ingressantes
em 2012,
TURMA 2012 de DOUTORADO
01 Marina Pezzini
MESTRADO
01 Carolina Bedoya Jaramillo
02 Catalina Morales Maya
03 Douglas de Castro Bombrilla
04 José Hamilton Lopes leal Júnior
05 Keila Tyciana Peixer
06 Vivian Delatorre
07 Clarissa Armando dos Santos
08 Juliana Miotto
09 Franciela Fantini
10 Amanda de Carvalho Souza
11 Érica Correa Monteiro

Estes alunos ingressantes selecionados para recebimento de bolsa devem entrar em contato até o dia
11 de junho (segunda feira) com a secretaria do PósARQ para confirmar o interesse e as condições
mínimas exigidas pra recebimento de bolsa (não ter vínculo empregatício) para que se formalize,
então, o pedido de bolsas:

Florianópolis, 05 de junho de 2011
Prof. Ayrton Portilho Bueno (presidente) __________________________________________
Prof. Anderson Claro ___________________________________________________________

Prof. Fernando Oscar Ruttkay Pereira _____________________________________________
Acadêmica doutoranda Márcia Escorteganha__________________________________________
Acad. mestranda Ana Maria Barbato_______________________________________________

