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A:lA N'. l DA COMISSÃO

DE BOLSA

DO SEMESTRE

2019/1

Ata da sessãoordináriada comissãode bolsa do
semestre 2019/1, realizada no dia 17 de dezembro
de 2018, às 10 horas, na Sala 201 - Sala de Reuniões do Programa de Pós-graduação em Física.
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Aos dezassete dias do mês de dezembro de dois mil dezoito, às dez horas e três minutos, na

Sala 201

Sala de Reuniõesdo Programade Pós-Graduaçãoem Física, no Centro de

Ciências Físicas e Matemáticas, Departamentode Física, reuniu-se a comissão de bolsa do
semestre 2019/1, composta pelos membros Prof. Dr. lvan Helmuth Bechtold, Prof. Dr. Paulo
Henrique Souto Ribeiro, Prof. Dr. Roberto Kalbusch Saito, Marcelo Salvador e Carlos
Henrique Stadtlober, nomeada por intermédio da portaria n' 69/2018/PPGFSC de 29 de
outubro de 2018, a fim de definir a alocação de bolsas de estudo para o semestre supracitado.
Após a leitura da ata emitida pela comissão do processo seletivo para ingresso no semestre
2019/1 e apreciar a classificação dos candidatos para ingresso nos cursos de mestrado e

doutorado,
a comissãode bolsaanalisoua planilhade bolsasdo ano de 2019e a

disponibilidadede bolsas para o semestre 2019/1. Considerendo o exposto, a comissão de
bolsa concedeu 8 (oito) bolsas de estudo para o curso de mestrado e 8 (oito) bolsas de estudo
para o curso de doutorado, devendo ser respeitada a ordem de classificação do resultado final.
A comissão de bolsa solicitou que os candidatos contemplados com bolsa de estudo deverão
ser contatados ainda no mês de dezembro do corrente ano. O(A) candidato(a) contemplado
com bolsa de estudos que não efetuar o procedimento de pré-matrícula no período estipulado
pelo edital, terá a implementaçãoda bolsa cancelada e a coordenação do programa fará contato com o candidato subsequenteda lista de classificação. A comissão de bolsa deliberou pelo
ingresso, ainda que sem bolsa de estudos, aos candidatos classificados na situação "aprovado"
para os cursos de mestrado e doutorado, caso não sejam contemplados com bolsa de estudos.

Decidiu ainda por deixar a cargo da coordenaçãodo programaa decisão de alocaçãoda
agência de fomento que fomecerá a bolsa de estudos ao candidato contemplado no processo
seletivo, bem como, possíveis alteraçõesde agência de fomento fornecedora das bolsas de

estudos que venham a ocorrer aos discentes regularmentematriculados no programa.
Recomendou a coordenação do programa que havendo bolsas de estudo do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) destinada ao curso de
doutorado no semestre 2019/1, que soam concedidas seguindo a ordem de classificação do
processo seletivo para ingresso no curso de doutorado. A comisssão enfatizou que o
quantitativo de bolsas de estudo a ser alojado no semestre supracitado considera o trajetória
histórico do programa. Todavia, quaisquer mudanças conjunturais ou restrições orçamentárias
para o ano de 2019, que possam reduzir o número previsto de bolsas de estudo, serão
consideradasquando da efetivaçãoda implementaçãoaos contempladosno mês de março de
2019. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às dez horas e dezanove minutos.
quando eu, Antonio Marcos Machado, lavrei a presente ata, que se aprovada, será assinada
pelo presidente e demais membros. Florianópolis, 17 de dezembro de 2018.
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