
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE BIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E INCLUSÃO 
 
 

PARECER DA COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E INCLUSÃO (PGCTIN) DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 
1. Considerando a documentação enviada pelos candidatos ao processo de 

distribuição de bolsas de estudo do programa; 

2. Considerando a Portaria da CAPES no. 76, de 14 de abril de 2010, que regulamenta 

a concessão de bolsas de doutorado; 

3. Considerando a Portarias da CAPES no. 248, de 19 de dezembro de 2011, que fixa 

os procedimentos para o afastamento temporário das atividades da bolsista pela 

ocorrência do parto-Licença Maternidade; 

4. Considerando o Regulamento interno de concessão de bolsas de doutorado do 

programa de PG. em Ciências, Tecnologias e Inclusão; 

5. Considerando os critérios de desempate do Artigo 2º. do regulamento interno de 

bolsas do PGCTIN; 

6. Considerando a Lei Nº 13.536, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 

prorrogação dos prazos de vigência das bolsas de estudo concedidas por agências 

de fomento à pesquisa nos casos de maternidade e de adoção; 

7. Considerando que as bolsas terão que ser distribuídas imediatamente conforme as 

regras da CAPES, ou seja, apenas para os candidatos aprovados, matriculados e que 

possuem diploma de mestrado; 

8. Considerando que o PGCTIn possui atualmente 4 cotas de bolsas de doutorado de 

Demanda Social (DS) vigentes no programa; 



A comissão de bolsa esclarece a decisão unânime para distribuição das bolsas 

atualmente disponíveis: 

 
 

1- Uma dessas bolsas deverá ser mantida sob concessão da aluna que está em 

licença maternidade, a saber: Gabriela dos Santos Leite Boechat; 

2- A comissão sugere que a distribuição das demais três bolsas, atualmente 

disponíveis, seja feita na seguinte prioridade: 

 

1- Graziela Ferreira Guarda; 

2- Andrey Campanuci de Brito; 

3- Juliana Soares Dionísio; 
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