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Ata de reunião da comissão de seleção de bolsas CAPES-PROEX
Ata da reunião ordinária  da  Comissão de 
Seleção  de  Bolsas  Capes-Proex  do 
Programa  de  Pós-Graduação  em 
Engenharia  e  Gestão  do  Conhecimento 
realizada no dia 08 de Junho de 2021, às 14 
horas, em reunião virtual.

No dia 07 de junho de 2021 foi encerrado o período de inscrições para o processo de seleção 

de  bolsistas  Capes-PROEX  conforme  Edital  09/2021/SECOGEGC/CTC  (Edital  de  Bolsas). 

Inscreveram-se  às  bolsas  de  mestrado  nenhum candidato  e  à  bolsa  de  doutorado  duas 

candidatas, sendo que uma das inscrições não foi homologada, de Mary Jerusa Guercio por 

não atender ao item 4.3 do edital. A outra inscrição atendeu o edital e foi homologada. O 

PPGEGC prevê 01 (uma) cota de doutorado Capes-PROEX e 01 (uma) de mestrado – previsão 

a  ser  confirmada  pelo  respectivo  órgão  de  fomentos.  Assim,  para  cumprir  a  data  de 

publicação do resultado e agilizar o processo de implementação das bolsas, a comissão se 

reuniu virtualmente no dia 08 de junho às 14h para a análise dos documentos. Após análise 

da produção científica e atividades, conforme item 5 do Edital, chegou-se à seguinte ordem 

de classificação:

Doutorado

Ordem Candidato(a) Cota Situação

1. Maria Elisa Pillon CAPES/PROEX Regular

Solicitamos que a candidata classificada procure a secretaria do PPGEGC, preferencialmente 

até o dia 11 de junho de 2021, para que a bolsa possa ser implementada ainda neste mês. 

Lembramos que o Anexo II do Edital 09/2021/SECOGEGC/CTC precisa ser, necessariamente, 

respeitado.  Esta  solicitação visa  acelerar  o  processo de  implantação  das  bolsas,  caso  as 

mesmas  sejam  confirmadas.  Na  sequência,  nada  mais  havendo  a  tratar,  encerrou-se  a 

reunião, da qual, para constar, eu, Gertrudes Aparecida Dandolini, lavrei a presente ata, que, 



após  aprovada,  será  assinada pelos  membros  da  comissão de  bolsa  Roberto  Carlos  dos 

Santos Pacheco e Richard Perassi Luiz de Souza, e pelo membro da representação discente 

Marisol Paz.
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