
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

 

Centro de  Ciências  Jurídicas  e  

Econômicas  

Programa de Pós  - Graduação  em Adminis t ração  

Av. Fernando  Ferrari, 514 –  Campus  Univers itário  

CEP. 29075. 91 0- E S- Br as i l -T e l. ( 27) 4009-7712 
E -M ail  p p gadm@gmai l. co m 

www.p p gadm.ufes .br   

 

 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE BOLSAS DO PPGADM  

 

Segunda reunião de 2020 
 
Em 27 de maio de 2020, às 14h, em meio virtual, a comissão de bolsas se reuniu para avaliar as 

solicitações de bolsas recebidas após ampla divulgação entre os discentes da disponibilidade de 

remanescente de bolsas de mestrado e doutorado e da inexistência de pleiteantes aptos a serem 

contemplados de acordo com as regras previamente estabelecidas e publicizadas pelo programa. 

Foi recebida uma solicitação de bolsa de doutorado; nenhuma solicitação de bolsa de mestrado 

foi recebida. Com base nos critérios de avaliação de prioridade definidos pelo colegiado do 

programa, divulgados pelo programa e de domínio público, com base nas regras atuais da 

FAPES e da CAPES sobre concessão de bolsas e com base no pedido recebido, via declarações e 

formulário próprio de solicitação de bolsas, chegou-se à classificação que se encontra em anexo. 

 

 

Vitória, 27 de maio de 2020. 

 

 

 

Comissão de bolsas: 

 

 

 

__________________________ 

Profa. Letícia Dias Fantinel (presidente) 

 

 

_________________________ 

Prof. Marcelo Moll Brandão 

 

 

_________________________ 

Mestranda Juliana Schneider Mesquita (representante discente) 
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