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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA DA AMAZÔNIA

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 10:30 horas, reuniu-se, de forma
virtual,  o  Núcleo  do  Colegiado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  História  da  Amazônia,  do
Departamento Acadêmico de História da Universidade Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, com
a par�cipação dos Conselheiros: Alexandre Pacheco – Coordenador do PPGHAm, Rogério Sávio Link –
Vice Coordenador do PPGHAm, Antônio Cláudio Rabello, Sônia Ribeiro de Souza e a representante
discente Glenda Maria Bastos Félix. A reunião teve a seguinte pauta única: 1. Definição dos critérios
para concessão de 4 bolsas CAPES DS – Demanda Social. A reunião teve início com a apresentação
pelo Coordenador do PPGHAm da Portaria CAPES Nº 76, de 14 de abril de 2010, que regulamenta o
Programa de Demanda Social e norma�za os critérios para concessão de bolsa de estudos DS. Após a
apresentação da Portaria da CAPES e discussão por parte dos membros do Núcleo do Colegiado das
normas constantes no citado documento para a concessão de bolsas, foram es�pulados os seguintes
critérios para a concessão das 4 cotas de bolsas disponibilizadas para o PPGHAm: Em primeiro lugar: a
distribuição  equita�va  das  bolsas  para  as  duas  linhas  de  pesquisa  do  Mestrado  em  História  da
Amazônia, considerando o posicionamento do discente no resultado final do 1º Edital do PPGHAm
2020/2021;  Em  segundo  lugar;  o  discente  não  possuir  reprovação  em  disciplinas  ofertadas  pelo
PPGHAm. Os critérios para fins de desempate em relação aos discentes que estão pleiteando bolsa,
são  os  seguintes:  Em primeiro  lugar:  melhor  média  conceitual  registrada  no  Histórico  Escolar  do
PPGHAm; Em segundo lugar: maior idade. Foi acordado  também a confecção de um formulário para
definição dos discentes que estarão aptos a concorrerem a uma bolsa, de acordo com os critérios da
Portaria  n.  CAPES  Nº  76,  de  14  de  abril  de  2010,  bem  como  em  relação  aos  critérios  acima
estabelecidos  pelo  Núcleo  do  Colegiado.  O  Núcleo  também  decidiu  que  na  portaria  da  futura
Comissão de Bolsas, deve constar o nome dos representantes discentes. O Coordenador do PPGHAm
redigirá um formulário para inscrição dos alunos que estarão aptos a concorrerem a uma bolsa. O
formulário será encaminhado, através de email para os discentes do programa, juntamente com as
informações sobre o processo de concessão de bolsas. Os encaminhamentos realizados acima foram
realizados  em  caráter  emergencial  administra�vo  por  parte  do  Núcleo  do  Colegiado,  devido  à
necessidade de que as bolsas possam ser implementadas ainda no mês de maio de 2022. Para os
próximos  processos  de  concessão  de  bolsa,  o  Núcleo  do  Colegiado  elaborará  um  regimento
estabelecendo critérios para concessão de bolsas. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu por
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Alexandre Pacheco, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE PACHECO, Coordenador(a), em
25/04/2022, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO SÁVIO LINK, Vice-Coordenador, em
25/04/2022, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CLAUDIO BARBOSA RABELO, Membro da
Comissão, em 25/04/2022, às 12:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GLENDA MARIA BASTOS FELIX, Técnica de
Laboratório, em 25/04/2022, às 20:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SONIA RIBEIRO DE SOUZA, Membro da Comissão, em
26/04/2022, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0945746 e o código CRC 8FEEE2CE.

Referência: Processo nº 23118.004617/2022-04 SEI nº 0945746
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