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Ata da reunião da Comissão de Bolsas de Estudos

CAPES/PROEX, realizada no dia 23 de março de
2018, às 10.00 horas, nas dependências do
Programa de Pós-graduação em Direito do Setor de
Ciências Jurídicas da UFPR.

Aos vinte e três dias do mês de març de dois mil e dezoito, às 10:00 horas, reuniu-se a
Comissão de Bolsas de Estudos CAPES/PROEX, constituída através da Portaria n°
09/2018-PPGD, tendo como Presidente o Prof. Dr. Luís Fernando Lopes Pereira e,
como membros, a Prof.a Dr.a Melissa Martins Casagrande e a representante discente
dos doutorandos e presidente do CEJUR, Vanessa Caroline Massuchetto. Aberta a
sessão, foi feita a leitura da lista dos candidatos às bolsas de estudos e, em seguida,
pelos membros, foi realizada a arguição dos interessados. Dando andamento ao
processo de seleção, nos termos do Edital n° 0008/2018-PPGD, após a análise dos
requerimentos e dos documentos apresentados pelos candidatos, bem como dos
critérios/exigências do CAPES para concessão de bolsas de estudo e definidos pelo
Programa de Pós-graduação em Direito, a Comissão deliberou por deferir o
requerimento de bolsas de Mestrado para recebimento a partir de abril/2018 para os
discentes ANNA CAROLINA LUCCA SANDRI, CHRISTIANE SOUZA LIMA ALVES,
DANIEL FAUTH WASHINGTON MARTINS, FERNANDA AMÉLIA DOS SANTOS
LEÃO CEZERILO, LUKAS RUTHES GONÇALVES, RENNAN KLINGELFUS
GARDONI E MARINA CARDOSO FARIAS . A Secretaria do Programa de Pós-
graduação deverá tomar as providências necessárias para a implantação da bolsa. Os
mestrandos selecionados somente terão direito ao recebimento da respectiva quota de
bolsa de estudos após assinatura de um Termo de Compromisso no qual constará a
obrigação da elaboração de um relatório anual com a descrição da participação em pelo
menos 75% das atividades promovidas pelo Programa, um artigo de periódico a ser
publicado e vinculação a um Núcleo de Pesquisa institucional. E, nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual para constar, eu,
Vanessa Sayuri U. Hoshina, lavrei a presente Ata que, após aprovação, segue assinada
pela Comissão.
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