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Aos dezenove dias do mês de julho de dois e dezenove, às dez horas, 

reuniram-se na sala duzentos e vinte no segundo andar do Campus 

Anglo, o Coordenador de Pós-Graduação da PRPPGI, Prof. Rafael 

Vetromille-Castro, com alunos de pós-graduação, beneficiários, via 

ações afirmativas, de bolsas de Mestrado e Doutorado administradas 

pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e distribuídas 

por meio do Edital CPG 001/2019. Na ocasião foram tratados assuntos 

referentes à continuidade do pagamento das bolsas em virtude do 

bloqueio das verbas de custeio da Universidade. O Prof. Rafael falou ao 

grupo que o objetivo principal da reunião seria esclarecer acerca da 

determinação do governo em manter bloqueados, até agora, os recursos 

orçamentários que dão condições ao pagamento de parte das referidas 

bolsas de mestrado, as quais fazem parte do Programa Institucional de 

Bolsas de Mestrado e Doutorado (PIB-M/D), o qual é financiado por 

meio de verba de custeio da UFPel. Explicou que esse recurso garante o 

pagamento das bolsas somente até agosto do corrente ano e que, caso 

haja desbloqueio orçamentário por parte do MEC, o benefício seguirá 

conforme o previsto inicialmente. Dentre os alunos bolsistas de 

Mestrado, 25 (vinte e cinco) recebem bolsas CAPES/Pró-Reitoria, as 

quais não são afetadas pelo bloqueio orçamentário, uma vez que são 



financiadas diretamente pela CAPES, agência que, até o momento, não 

teve seu orçamento de bolsas afetado. Da mesma forma, os bolsistas de 

Doutorado contemplados no Edital CPG 001/2019 não terão suas bolsas 

afetadas. Os bolsistas de Mestrado que recebem bolsas do Programa 

PIB-M/D do Acesso Afirmativo são 7 (sete), entretanto ainda existem 

mais 9 (nove) bolsistas deste Programa que assumiram as bolsas via 

Ampla Concorrência concedidas por ranqueamento dos Cursos, todos 

resultantes da seleção do Edital CPG 001/2019 da PRPPGI. O edital, que 

atendeu prioritariamente alunos do acesso afirmativo e 

complementarmente aos da ampla concorrência, contou com o total de 

41 bolsas de mestrado (somadas as bolsas oriundas da CAPES e as 

bolsas do PIB-M/D), sendo 32 (trinta e duas) bolsas concedidas para 

alunos de ações afirmativas, dentre as quais 7 (sete) são do PIB-M/D e 

25 da CAPES; as demais, que são 9 (nove), foram distribuídas de acordo 

com o ranqueamento dos Programas a alunos de Ampla Concorrência. 

Após consulta aos presentes sobre o modo de informação dos nomes dos 

bolsistas que recebem bolsas de Mestrado PIB-M/D – se comunicado ao 

pleno ou via contato individual da PRPPGI com os alunos, foi deliberado 

que os nomes fossem anunciados na reunião. Os sete alunos que 

poderão ter os pagamentos de bolsa interrompidos, são: 1. Carolina 

Barcelos Duarte; 2. Josiane Silveira Silveira; 3. Juliê Silveira da Costa; 4. 

Letiane Oliveira da Fonseca; 5. Rafael O. Corrêa Luz; 6. Rogério 

Raymundo Guimarães Filho; e 7. Vanessa Aguiar Figueiredo. Os 

bolsistas perguntaram se a Pró-Reitoria tinha traçado alguma estratégia 

para reverter o bloqueio ou minimizar os prejuízos que todos teriam 

diante do cancelamento das bolsas em futuro tão próximo. O Prof. Rafael 

explicou que a PRPPGI, bem como a administração superior da UFPel, 

continua empenhada na tentativa de desbloqueio dos recursos e, na 



hipótese de isto não acontecer e as bolsas forem canceladas, a Pró-

Reitoria se compromete em cuidar para que, até fevereiro de 2019, 

qualquer cota dentre as 25 da CAPES que fique disponível seja 

repassada para o(a) bolsista PIB-M/D que venha a ter sua bolsa extinta. 

Os bolsistas se solidarizaram e começaram a pensar formas de 

mobilização para lidarem da melhor maneira possível com as 

dificuldades que advirão a partir do momento que ficarem sem as suas 

bolsas, caso aconteça. Prof. Rafael informou que a intenção da PRPPGI é 

lançar novo edital para 2020 e que os alunos poderão concorrer, tanto a 

bolsas novas, quanto a renovações. Lembrou da importância da 

participação de todos os bolsistas em eventos científicos como 

apresentadores de trabalho e não somente como ouvintes, uma vez que 

será exigida comprovação de tal modalidade de participação para 

eventual renovação/concessão de bolsas. Foi frisada também a 

possibilidade de utilizarem a participação na própria Semana Integrada 

de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão (SIIEPE). Também foi 

destacado pelo Coordenador que, em virtude do estimado aumento no 

número de alunos de acesso afirmativo e da consequente concorrência 

pelas bolsas em 2020, os bolsistas devam demonstrar desempenho 

acadêmico compatível com a atividade de bolsista e engajar-se no maior 

número possível de atividades acadêmico-científicas, especialmente 

atividades voltadas para a aprendizagem de línguas, uma vez que a 

internacionalização tem sido um aspecto fortemente demandado dos 

Programas, seja em relação aos docentes, seja no que tange a discentes. 

O Coordenador destacou que a Universidade oferece opções de baixo 

custo – como os cursos de extensão do CLC – e outras de forma gratuita – como as ofertas ainda existentes do Programa Idiomas sem Fronteiras 

e da plataforma virtual My English Online. Sobre as duas últimas, foi 



indicado que os discentes podem procurar a sede do Programa Idiomas 

sem Fronteiras na UFPel, no 3º andar do prédio sito à Rua Lobo da Costa, 

585, caso tenham dúvidas, além de localizar informações nos sites do 

Programa na Internet. Por fim, a Coordenadoria de Pós-Graduação 

informou que manterá os alunos informados sobre a situação das bolsas, 

comunicando, caso seja mantido o bloqueio, não somente a finalização 

do pagamento, mas também a continuidade do benefício, caso o 

Ministério da Educação libere os recursos de custeio da UFPel 

bloqueados.  Nada mais havendo a tratar, às onze horas e trinta e oito 

minutos, o Coordenador de Pós-Graduação deu por encerrada a reunião, 

da qual segue lavrada a presente ata. 

 

Pelotas, 19 de julho de 2019. 

(ata lavrada em 26 de julho de 2019) 

 

Coordenadoria de Pós-Graduação 

CPG/PRPPGI/UFPel 




