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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE BOLSAS DO PPGADM 

Terceira Reunião de 2021 

Em 19 de outubro de 2021 às 21 horas por meio virtual, a comissão de bolsas se reuniu para 

avaliar a solicitação de bolsa do aluno de mestrado Anderson Souza dos Santos (Turma 

2021). A análise e deliberação do referido pedido considerou (1) as regras atuais da FAPES e 

da CAPES sobre concessão de bolsas; (2) o pedido do solicitante, via declaração pessoal de 

exposição de motivos e formulário próprio de solicitação de bolsas; e (3) a ausência de fila de 

espera para a recepção de bolsa de mestrado. Como resultado da análise, identificou-se que o 

aluno, Anderson Souza dos Santos encontra-se na condição de ser o primeiro aluno a receber 

a bolsa de mestrado disponível no PPGAdm/Ufes. Diante da eminência de perda de bolsa 

FAPES devido aos prazos presente no Edital FAPES nº 11/2020 - PROCAP 2021 

MESTRADO, a comissão recomenda que seja concedia ao aluno a bolsa FAPES. 

 

 

Vitória, 19 de outubro de 2021.  

 

A Comissão de bolsas: 

_______________________________________________ 

Profa. Priscilla de Oliveira Martins da Silva (presidente)                                

 

_______________________________________________ 

Prof. Alfredo Rodrigues Leite da Silva 

 

 
_______________________________________________ 

Doutoranda Mariana Lima (representante discente) 
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