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COMISSÃO DE BOLSAS – PPGD/UFPEL 

ATA DE Nº 006 DE 22.04.2019 

 

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e dezenove, reuniram-se na sala do PPGD, 
a Comissão de Bolsas do Programa, composta pelos Professores Dra. Márcia Rodrigues 
Bertoldi, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito, Dr. Fernando Costa de 
Azevedo, Dra. Karinne Emanoela Goettems dos Santos, Dra.Olga Maria Boschi Aguiar de 
Oliveira e pela representante discente Vanessa Aguiar Figueiredo, para tratar da seguinte 
ordem do dia: Análise da documentação entregue pelos alunos do mestrado com 
ingresso em 2019, que estão concorrendo a uma (1) Bolsa FAPERGS: no total foram 7 
(sete) candidatos inscritos, Pedro Coelho Marques, Pablo Alan Jenison Silva, Paola Porto 
Ramos, Bruna Hoisler Sallet, Nathércia Pedott, Thais Bonato Gomes e Ana Carolina 
Cavalcante Ferreira Julio. Após a análise da documentação, a Comissão homologou 6 (seis) 
inscrições, restando prejudicada a inscrição de Pedro Coelho Marques, em razão da não 
apresentação de documentos exigidos para a inscrição, nos termos do item IV do Edital e os 
requisitos presentes no parágrafo 2º do mesmo item; das inscrições homologadas, a 
Comissão observou os seguintes aspectos: a) o candidato Pablo deixou de autenticar a 
carteira de trabalho e não apresentou a declaração pública de isenção do imposto de renda; 
b) a candidata Paola está cursando outro Mestrado, o que prejudica a declaração de 
atividades integrais com dedicação exclusiva ao Mestrado do PPGD. Além disso, não 
autenticou a carteira de trabalho e na declaração de imposto de renda não consta como 
dependente de sua genitora; c) a candidata Bruna não apresentou autenticação na cópia da 
carteira de trabalho; d) a candidata Nathércia não apresentou autenticação na cópia da 
carteira de trabalho. Das inscrições que atenderam aos requisitos do Edital pertinentes à 
documentação então exigida, quais sejam as candidatas Thaís Bonato Gomes e Ana 
Carolina Cavalcante Ferreira Julio, ambas atendem ao critério moradia, previsto no item 5.2 
do Edital, correspondente a 30% da pontuação exigida. No que diz respeito ao critério 
renda, que corresponde a 70% da pontuação, a candidata Ana Carolina não é dependente 
de nenhum de seus genitores e ocasionalmente aufere renda em torno de R$ 700,00 
(setecentos reais) mensais, prestando serviços esporádicos a dois escritórios de advocacia. 
Já a candidata Thais, consta na declaração do imposto de renda ano 2018 e exercício 2019 
como dependente de seu genitor Victor Hugo Silveira Gomes. Diante disso, de acordo com 
os critérios do Edital, a candidata Ana Carolina Cavalcante Ferreira Julio obteve a menor 
pontuação no somatório de renda e moradia, o que implica sua classificação em primeiro 
lugar, seguida da candidata Thais Bonato Gomes, classificada em segundo lugar. Não 
havendo mais outro assunto a tratar, foi encerrada a reunião, com a lavratura da presente 
ata que segue assinada pelos presentes. 


