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ATA Nº. 1 DA COMISSÃO DE BOLSA DO PROCESSO SELETIVO SEMESTRE 2021/2 
 
 
Ata da sessão ordinária da comissão de bolsa do 
processo seletivo do semestre 2021/2, realizada 
no dia 2 de agosto de 2021, às 10 horas, na sala 
virtual do Programa de Pós-graduação em Física 
no sistema de comunicação conferênciaweb da 
Rede Nacional de Pesquisa. 
 
 

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, on-line, por 1 

meio do sistema de interação de áudio e vídeo conferenciaweb, pelo link 2 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ppgfsc-ufsc, reuniu-se a comissão de bolsa do 3 

semestre 2021/2, composta pelos membros Prof. Dr. Ivan Helmuth Bechtold, Prof. Dr. Daniel 4 

Ruschel Dutra, Prof. Dr. Marcelo Henrique Romano Tragtenberg e as discentes Carline 5 

Biesdorf e Betânia Camille Tumelero Backes, nomeada por intermédio da portaria nº 6 

35/2021/PPGFSC de 30 de junho de 2021, a fim de definir a alocação das bolsas de estudo, 7 

objeto desse processo seletivo. Após apreciação dos documentos, emitidos pela comissão de 8 

seleção, referentes ao resultado final desse certame, a comissão de bolsa analisou a 9 

disponibilidade de bolsas para o semestre 2021/2. Considerando o exposto, a comissão 10 

recomenda a implementação das 6 (seis) bolsas de estudo ao curso de mestrado, 11 

disponíveis aos ingressantes no semestre 2021/2, respeitando a classificação final do 12 

processo seletivo, assim como a Resolução Normativa nº 145/2020/CUN, de 27 de outubro 13 

de 2020, que dispõe sobre a política de ações afirmativas para negros(as) (pretos e 14 

pardos), indígenas, pessoas com deficiência e outras categorias de vulnerabilidade social 15 

nos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu da Universidade Federal de Santa 16 

Catarina, reservando no mínimo, 28% (vinte e oito por cento) das bolsas disponíveis 17 

anualmente para efetivação dessa política. Dessa forma, a primeira bolsa deve ser 18 

destinada ao melhor classificado dentre os candidatos aprovados pela Política de Ações 19 

Afirmativas; a segunda e terceira bolsas devem ser destinadas aos candidatos considerando a 20 

classificação geral; a quarta bolsa deve ser destinada ao candidato com a segunda melhor 21 

classificação dentre os aprovados pela Política de Ações Afirmativas e a quinta e sexta bolsas 22 

de estudos devem ser destinadas aos candidatos considerando a classificação geral. 23 

Outrossim, a comissão de bolsa ressaltou a indisponibilidade de bolsas de estudos para os 24 

ingressantes nos cursos de doutorado para o semestre 2021/2. O presidente, destacou que 25 

o programa submeteu proposta a chamada do Conselho Nacional de Desenvolvimento 26 

Científico e Tecnológico (CNPQ) nº 02/2021 - Apoio à Pesquisa Científica, Tecnológica e de 27 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ppgfsc-ufsc
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Inovação: Bolsas de Mestrado e Doutorado - Ciclo 2021 - 1º e 2º Semestres/2021. Enfatizou 28 

que quaisquer alterações nos quantitativos de bolsas das duas instituições de fomento 29 

(CNPq e CAPES) que impactem no quantitativo de bolsas disponibilizadas ao Programa de 30 

Pós-graduação em Física no semestre 2021/2, devem considerar a ordem de classificação 31 

dos candidatos para sua implementação. A comissão de bolsa solicitou que os candidatos 32 

aprovados sejam contatados, a partir da publicação desse documento, a fim de viabilizar a 33 

tramitação de implementação das bolsas de estudo. Nada mais havendo a tratar foi 34 

encerrada a reunião, às dez horas e quarenta e dois minutos, quando eu, Antonio Marcos 35 

Machado, lavrei a presente ata, que se aprovada, será assinada pelo presidente e demais 36 

membros. Florianópolis, 2 de agosto de 2021. 37 
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