
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE BOLSAS DO CURSO
DE MESTRADO EM BIOLOGIA ANIMAL – 2020

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às
nove horas, por videoconferência, sob a presidência do Professor Diogo
Borges Provete, reuniu-se, pela plataforma Google Meet, a Comissão de
Bolsas do Curso de Mestrado em Biologia Animal em reunião extraordinária.
Estiveram presentes os Membros: Professora Vanda Lúcia Ferreira e a
representante discente Victória dos Santos Souza. O Presidente verificou a
existência de quorum, deu as boas-vindas aos presentes, e declarou aberta
a reunião na qual foi apreciado o seguinte item: 1. Seleção de candidatos
para a uma cota bolsa Fundect, e duas cotas de bolsas Demanda
Social/Capes : O Presidente informou que o Curso de Mestrado em Biologia
Animal realizou o processo seletivo para vagas remanescentes, divulgado
pelo Edital nº 1, de 16 de abril de 2020, e que ao final do exame de seleção,
resultado homologado em treze de maio do corrente, pela Resolução nº 38,
oito candidatos foram aprovados dentro das vagas disponíveis. O
Presidente lembrou que as normas do Curso, que dispõe sobre a
distribuição de bolsas, estabelece que aos alunos recém-ingressos serão
destinadas bolsas da cota do Curso conforme a ordem de classificação
obtida no processo seletivo, propondo que as duas cotas de bolsa
Demanda Social sejam implementadas para o primeiro e segundo
classificados, e a cota da bolsa da Fundect seja destinada para o terceiro
colocado. Aberta a discussão, a proposta foi aprovada pelos demais
membros da Comissão. A Comissão recomendou que ao confirmarem as
matrículas, as candidatas/alunas Beatriz Diogo Vasconcelos, Glaucimar
Alves Pinha, e Maria Leidiane Alves Cordeiro (primeiro, segundo e terceiro
lugar, respectivamente) sejam consultadas sobre o interesse na
implementação das bolsas, e também sobre a inexistência de vínculo
empregatício. Caso não haja entrega da documentação por parte das
citadas, ou impedimento para a implementação da bolsa, a Comissão decidiu
que será seguida a ordem de classificação final do Edital nº 1, de 16 de abril
de 2020. Nada mais a tratar, o Presidente encerrou a reunião às nove horas
e vinte e seis minutos, e, para constar, eu, Liliane Paulino de Castro,
secretária do Curso de Mestrado em Biologia Animal, lavrei a presente ata,
que, depois de lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelos
membros presentes.

 
Campo Grande, 14 de maio de 2020.

 
Diogo Borges Provete,
Presidente.

 
Vanda Lúcia Ferreira,
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Representante docente.
 

Victória dos Santos Souza,
Representante discente. 

 

Documento assinado eletronicamente por Diogo Borges
Provete, Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação,
em 21/05/2020, às 14:36, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Victória dos
Santos Souza, Usuário Externo, em 21/05/2020, às
15:55, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vanda Lucia
Ferreira, Professor do Magisterio Superior, em
25/05/2020, às 17:14, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1951949 e o código CRC
57283165.
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