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1. NOTA DA COMISSÃO DE BOLSAS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO 2020 

  

A distribuição desse ano se dá em um cenário especialmente difícil. Têm ocorrido mudanças sem               
uma discussão mais detida quanto aos critérios ou consequências por parte da Capes, com efeito               
sobre a distribuição de bolsas UFOP. Mostra eloquente disso é a publicação da portaria 34, da                
Capes.  

Frente a esse cenário de incertezas, a Comissão de Bolsas, seguindo a RESOLUÇÃO PPGHIS              
027/2019, de posse da classificação geral e dos pedidos de qualificação de matriculados como              
cotistas, ordenou os alunos no interior das linhas considerando a classificação geral e dando              
prioridade na distribuição do direito a bolsa aos cotistas no primeiro lançamento e alternando,              
depois dessa primeira rodada, não-cotistas com cotistas. Sendo assim, em cada linha foi atribuída              
primeiro o direito a bolsa ao cotista melhor classificado e a seguir a um não-cotista melhor                
classificado, e então ao cotista com segunda melhor classificação e assim sucessivamente até             
esgotar a lista de ingressantes. 

No caso dos cotistas, há duas situações possíveis: 1) cotistas nas duas categorias previstas (racial               
e sócio-econômica); 2) cotistas em uma das categorias. Conforme a norma que rege a              
distribuição de bolsas, teve prioridade aqueles que se enquadravam na primeira situação.  

Ainda em obediência a mesma norma suprareferida, foi aplicada para a distribuição de bolsas              
uma alternância entre as linhas. O rodízio foi iniciado pela linha 3, que é aquela que em termos                  
globais tem menos bolsas concedidas no momento. Sendo assim, será alocada uma bolsa para a               
lista gerada para a linha 3 e, a seguir para a linha 1, e posteriormente para a linha 2, retornando à                     
lista da linha 3 e, sucessivamente, até esgotar as cotas disponíveis para distribuição. Se ocorrer a                
hipótese pouco provável de alguma linha não apresentar candidatos aptos a receberem bolsa, a              
distribuição segue com as linhas remanescentes e alunos ingressantes no mesmo ano de 2020. No               
caso de surgir alguma bolsa nova em razão de novas concessões ao longo desse ano, hipótese                
que é ainda mais improvável, ela será alocada para alunos ingressantes em 2020, seguindo os               
critérios acima apresentados. 

No caso de surgir disponibilidade de bolsa por algum bolsista apresentar renúncia a esse direito               
(por assumir algum vínculo trabalhista ou por outra razão qualquer) ou por reprovação do              
relatório, por exemplo, a bolsa será alocada para o próximo aluno na mesma linha e ano daquele                 
que gerou a cota disponível para distribuição. Por exemplo, se o aluno é da turma de 2018 e está                   
ligado à linha 3, a bolsa irá para o próximo aluno dessa linha que tenha ingressado nesse mesmo                  

https://ppghis.ufop.br/sites/default/files/ppghis/files/resolucao_027_2019-criterios_para_concessao_manutencao_e_renovacao_de_bolsas_vigente.pdf?m=1567089231
https://ppghis.ufop.br/sites/default/files/ppghis/files/resolucao_027_2019-criterios_para_concessao_manutencao_e_renovacao_de_bolsas_vigente.pdf?m=1567089231
https://ppghis.ufop.br/sites/default/files/ppghis/files/resolucao_027_2019-criterios_para_concessao_manutencao_e_renovacao_de_bolsas_vigente.pdf?m=1567089231
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ano. Não havendo mais alunos aptos a receber a bolsa na mesma linha, a bolsa passará ao                 
seguinte do mesmo ano na linha que sucede no rodízio. No caso de nosso exemplo hipotético,                
seria da linha 1. Esgotada a linha 1, passaria ao próximo da linha 2 do mesmo ano. Na                  
improvável hipótese de esgotarem todos os possíveis bolsistas daquele ano, a bolsa para o              
seguinte da lista da mesma linha (a inha 3 no nosso exemplo hipotético) do ano anterior (ingresso                 
em 2017, no nosso exemplo hipotético). Esgotada essa linha, passa-se a linha seguinte no mesmo               
ano e assim sucessivamente. Caso a disponibilidade de de volsa surja nas turmas de 2019 ou                
2020, deve se levar em conta ainda se o aluno que gerou a cota era cotista ou não-cotista. As                   
bolsas de cotistas serão direcionadas inicialmente ao próximo cotista na mesma linha e ano, não               
havendo mais cotista naquela mesma linha e ano, para o próximo na classificação não-cotista.              
Esgotada essa linha e ano, passa-se à seguinte usando o mesmo critério de priorizara a               
distribuição para cotista quando a cota for originada de cotista. O mesmo vale para o caso de                 
não-cotista.  

Assim, esgotada essa distribuição que se fará nesse momento inicial com as cotas recebidas para               
a turma de 2020, para se realizar uma nova alocação, será preciso considerar a origem da cota a                  
ser distribuída, não havendo que se falar de uma lista única de concessão de eventuais novas                
cotas. 

2.      CLASSIFICAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS –TURMA 2020 

Mestrado 

1. Ruty Alves- Linha 3 

2. Luciano Santos Abade- Linha 1 

3. Regina Celia de Oliveira- Linha 2 

4. Carolina Orquen do Nascimento- Linha 3 

5. Andressa Antunes de Freitas- Linha 1 

6. Aguinaldo Medeiros Boldrini- Linha 2 

7. Lucas Sampaio Costa Souza- Linha 3 

8. Juliana Campos Gomide- Linha 1 

9. Leliane Amorim Faustino- Linha 2 

10.  Taillan Rivail Ismael de Miranda- Linha 3 

11.  Pedro Leal Gomes- Linha 1 

12.  Marcela Guimarães Silva- Linha 2 
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13.  Jéssica Jordânia Marçal Machado- Linha 3 

14.  Beatriz Castro Miranda- Linha 2 

15.  Rodrigo Gomes da Costa- Linha 3 

16.  Igor Giacomassi Lima- Linha 2 

17.  Tamara Lins Antunes Quirino- Linha 3 

18.  Divo Alexandre Soares Rocha- Linha 2 

19.  Marcone de Souza Guedes- Linha 3 

20.  Glaucia Malena Sauthier Matos-Linha 3 

21.  Larissa Laini Leão Gomes- Linha 3 

22.  Raymara da Conceição Santos- Linha 3 

23.  Rafael Bassinello Paes de Barros- Linha 3 

24.  Vitor Emanuel Maia Ferreira- Linha 3 

25.  Paula de Souza Ribeiro- Linha 3 

26.  Isaías Gabriel Franco- Linha 3 

Doutorado 

1. Gabriel Luz de Oliveira- Linha 3 

2. Paulo Vinicius Silva de Santana- Linha 1 

3. Augusto Ramires- Linha 2 

4. Cibele Aparecida Viana- Linha 3 

5. Luiz Gustavo Martins Silva- Linha 1 

6. Diego de Freitas Ungari- Linha 2 

7. Lorenza Reis Guimarães- Linha 3 

8. Helton Lourenço Carvalho- linha 2 

9. Danilo de Ferreira Ungari- Linha 2 

10.  Gueise de Novaes Bergamaschine- Linha 2 
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Classificação no interior das linhas 

Linha 3- Mestrado 

1. Ruty Souza Alves- Linha 3 (1 ponto de cota racial e 1 ponto de cota social - 3º lugar                    

na classificação geral) 

2.      Carolina Orquen do Nascimento- Linha 3 (1º lugar na classificação geral) 

3. Lucas Sampaio Costa Souza- Linha 3 ( 1 ponto de cota racial- 5º lugar na                

classificação geral) 

4.      Taillan Riail Ismael Miranda- Linha 3 (2º lugar na classificação geral) 

5. Jéssica Jordânia Machado- Linha 3- (1 ponto de cota racial e – 16º lugar na                

classificação geral) 

6.      Rodrigo Gomes da Costa- Linha 3- ( 4º lugar na classificação geral) 

7.      Tamara Lins Antunes Quirino- Linha 3- (6º lugar na classificação geral) 

8.      Marcone de Souza Guedes- Linha 3- (7º lugar na classificação geral) 

9.      Glaucia Malena Sauthier Matos-Linha 3- (8º lugar na classificação geral) 

10.  Larissa Laine Leão Gomes- Linha 3-  (9º lugar na classificação geral) 

11.  Raymara da Conceição Santos- Linha 3- (10º lugar na classificação geral) 

12.  Rafael Bassinello Paes de Barros- Linha 3- (11º lugar na classificação geral) 

13.  Vitor Emanuel Maia Ferreira- Linha 3- (12º lugar na classificação geral) 

14.  Paula de Souza Ribeiro- Linha 3- (13º lugar na classificação geral) 

15.  Isaías Gabriel Franco- Linha 3- (15º lugar na classificação geral) 

Linha 3- Doutorado 

1. Gabriel Luz de Oliveira- Linha 3- (1 ponto de cota racial- 6º lugar na classificação                

geral) 

2.      Cibele Aparecida Viana- Linha 3- (1º lugar na classificação geral) 

3.      Lorenza Reis Guimarães- Linha 3 ( 4º lugar na classificação geral) 
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Linha 1- Mestrado 

1. Luciano Santos Abade- Linha 1 (1 ponto por cota racial- 3º lugar na classificação               

geral) 

2.      Andressa Antunes- Linha 1 (1º lugar na classificação geral) 

3.      Juliana Campos Gomide- Linha 1 (4º lugar na classificação geral) 

4.      Pedro Leal Gomes- Linha 1 (5º lugar na classificação geral) 

Linha 1- Doutorado 

1. Paulo Vinicius Santana- Linha 1 (1 ponto por cota racial e 1 ponto por cota social-                 

2º segundo lugar na classificação geral) 

2.      Luiz Gustavo Silva- Linha 1 (1º lugar na classificação geral) 

Linha 2- Mestrado 

1. Regina Célia de Oliveira- Linha 2 (1 ponto por cota racial e 1 ponto por cota social                  

-7º lugar na classificação greral) 

2.      Aguinaldo Boldrini- Linha 2 (1º lugar na classificação geral) 

3.      Leliane Faustino- Linha 2 (1 ponto por cota racial- 5º lugar na classificação geral) 

4.      Marcela Guimarães Silva- Linha 2 (2º lugar na classificação geral) 

5.      Beatriz Miranda- Linha 2 (3º lugar na classificação geral) 

6.      Igor Giaco Lima- Linha 2 (4º lugar na classificação geral) 

7.      Divo Alexandre Soares Rocha- Linha 2 (8º lugar na classificação geral) 

Linha 2- Doutorado 

1.      Augusto Ramires- Linha 2 (1º lugar da classificação geral) 

2.      Diego de Freitas Ungari- Linha 2 (2º lugar da classificação geral) 

3.      Helton Carvalho- Linha 2 ( 3º lugar da classificação geral) 
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4.      Danilo Ferreira- Linha 2 (4º lugar da classificação geral) 

5.      Gueise Bergamaschine- Linha 2 (5º lugar da classificação geral) 

  

 

 


