
ATA DO PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA 

 

 Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às onze horas da 

manhã, reuniu-se no gabinete da direção da Faculdade de Direito da UFPel a banca 

encarregada de realizar a seleção de bolsista do “Programa de Bolsas de Apoio 

Institucional para a Permanência de Estudantes Quilombolas e Indígenas na UFPel”, 

sendo composta pelos professores Alexandre Fernandes Gastal, diretor da Unidade, e 

Oscar José Echenique Magalhães, coordenador do Colegiado do Curso.  De imediato 

passou a banca à análise do histórico escolar das duas candidatas inscritas, Gabriela 

Saldanha de Lima e Pamela Maia. A banca constatou que as médias gerais das 

candidatas eram semelhantes, tendo a candidata Gabriela média geral 8,8 e a 

candidata Pamela, média geral 8,5. Constatou-se também que ambas as candidatas 

encontram-se em um estágio do curso mais avançado do que a estudante quilombola 

à qual deverá o bolsista selecionado prestar apoio, o que as torna aptas a auxiliar a 

estudante em seus estudos e em sua integração no ambiente acadêmico. Passou-se a 

seguir às entrevistas. Ambas as candidatas declararam estar matriculadas no mesmo 

turno da estudante quilombola, o que facilita o desempenho da função de bolsista, 

bem como que têm a disponibilidade de tempo para cumprir a carga horária de 20 

horas semanais exigida para o desempenho das funções de bolsista. As duas 

candidatas manifestaram respeito pela diversidade étnica e pelas ações afirmativas, 

assim como interesse pelas culturas de quilombolas e indígenas e pelas questões 

relacionadas aos povos de tais etnias, inclusive com participação em grupo de estudos 

existente na Faculdade de Direito que trata das questões relativas aos processos de 

inclusão social e a sua importância. No que se refere aos aspectos e questões antes 

referidas, portanto, as candidatas revelaram aptidão equivalente para o desempenho 

das funções próprias da bolsa em questão. Um aspecto em particular, porém, que se 

revelou na entrevista, levou a banca a decidir-se em favor da candidata Pamela Maia: a 

circunstância de que, tendo sido a veterana escolhida para a acolhida da estudante 

quilombola Nara, quando do ingresso desta no curso, tornou-se desde então sua 

amiga, passando espontaneamente ajudá-la em seus estudos e em sua integração no 

ambiente do curso, o que já havia sido coincidentemente relatado pela própria 

estudante quilombola, em uma reunião não relacionada com este processo seletivo. 

Assim, em razão deste último fator, a banca decidiu classificar em primeiro lugar no 

processo seletivo a candidata Pamela Maia, ficando classificada em segundo lugar e 

sendo também considerada apta para o desempenho das funções relativas à bolsa de 

apoio institucional, a candidata Gabriela Saldanha de Lima. Sendo o que havia a 

informar a respeito do processo seletivo em questão, encerra-se a presente ata, que 

vai assinada pelos integrantes da banca.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  


