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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE BOLSAS DO PPGADM 

Primeira Reunião de 2022 

 

Em 04 de Abril de 2022 às 9 horas por meio virtual, a comissão de bolsas se reuniu para 

avaliar as solicitações de bolsas dos alunos da turma de 2022 do mestrado e do doutorado do 

PPGADM. Com base nos cinco critérios de avaliação de prioridade definidos pelo colegiado 

do programa, divulgados pelo programa e de domínio público, com base nas regras atuais da 

FAPES, da CAPES e do CNPq sobre concessão de bolsas e com base nos pedidos dos 

solicitantes, via declaração pessoal de exposição de motivos e formulário próprio de 

solicitação de bolsas, chegou-se à lista de classificação em ordem de prioridade por aluno para 

as cotas de bolsas do programa. Portanto, as bolsas de mestrado e doutorado, com vigência de 

até 24 e 48 meses da data da matricula, respectivamente, serão distribuídas igualmente entre 

as três linhas, de acordo com a ordem de prioridade entre os alunos, conforme lista em anexo. 

No caso de o número de bolsas não for múltiplo do número de linhas e sobrar uma ou duas 

vagas após a distribuição por igual entre as linhas, os melhores um ou dois alunos entre as três 

linhas tem a prioridade no recebimento das bolsas conforme classificação geral.  

Vitória, 04 de abril de 2022.  

 

A Comissão de bolsas: 

_______________________________________________ 

Prof. Marcos Paulo Valadares de Oliveira (presidente)                                

 

_______________________________________________ 

Profa. Priscilla de Oliveira Martins da Silva (presidente) 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Doutoranda Mariana Lima (representante discente) 
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