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Edital 003/2020 – PGSOC/CB - RETIFICAÇÃO

Através  deste  instrumento,  a  Comissão  de  Bolsas  do  Programa  de  Pós-
graduação em Sociologia retifica a lista de discentes contemplados com bolsa, a partir
de março de 2020, pelo Programa Demanda Social – DS/CAPES, nível Doutorado.  

A retificação se faz necessária, tendo em vista a exclusão de uma das cotas de
empréstimo relacionada  no Relatório  de  Alocação  de Bolsas  (Documento  SEI  n.º
2589207, disponível no Processo SEI n.º 23075.014982/2020-09), enviado em 18 de
março. Naquele momento, o Programa não tinha ciência de quais cotam haviam sido
nominadas  como  empréstimo,  ação  realizada  pela  CAPES  de  forma  automática.
Somente  após  a  efetivação  dos  cancelamentos  de  bolsas  e  das  renovações
(ampliação  de  prazo),  constatou-se  a  exclusão  de  uma  cota.  Considerando  os
números  indicados  na  informação  recebida na  quinta-feira  passada,  o  Programa
conseguiria atender até o oitavo colocado na seleção, dentre aqueles que pleitearam
bolsa  e  eram  elegíveis  para  implementação.  Já  com  o  número  atual  de  cotas
disponíveis, só é possível atender até o sétimo colocado da lista de aprovados. Os
discentes não contemplados, mas elegíveis a bolsa, ficam na fila de espera de bolsas
do Programa, aguardando vacância de cota ou empréstimo suplementar.
 

Segue  abaixo  a  relação  retificada  de  bolsistas  contemplados,  em  ordem
alfabética:

DOUTORADO
 Alexandre Pilan Zanoni

 Claudia Rejane Schavarinski Almeida Santos

 Eduardo da Silva  

 Eduardo Russo Ramos 

 Fagner de Carvalho Rodrigues

 Henrique da Costa Valério Quagliato 

 Luceli Gomes da Silva

 Narayana Astra van Amstel

 Talita Cristine Rugeri

 
Observação: O período de vigência da bolsa de 12 meses pode ser renovado 
dependendo do desempenho do bolsista e considerando também as mudanças que 
estão em curso na CAPES.

Curitiba, 26 de março de 2020
Comissão de Bolsas do Programa de Pós-graduação em Sociologia 


