ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM CULTURA E SOCIEDADE OCORRIDA NO DIA 03 DE MARÇO DE
2021.

Aos três dias do mês de março do ano dois mil e vinte e um, às catorze horas e trinta minutos, via RNP, reuniuse o colegiado do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, sob a coordenação
do Prof. Dr. Adriano Sampaio, contando com a participação dos seus membros presentes: Adriano Sampaio,
Leandro Colling, Felipe Milanez, José Roberto Severino, Renata Pitombo, Edilene Matos, Amanda Haubert,
Priscila Lolata, Julia Salgado, Leandro de Paula. A reunião se deu sob a seguinte pauta: Reunião
extraordinária bolsas. Iniciada a reunião. Passada a palavra para o professor José Roberto Severino, ele
informa que foi solicitada pela Fapesb que a lista seja enviada para o dia de amanhã, conforme o próprio
professor imaginou que aconteceria. A notícia é que são duas bolsas de mestrado e duas bolsas de doutorado.
então hoje ele conversou com Luiz Quirino e o sistema está fechado e abriu hoje e ficará aberto até dia 17 de
março no caso da capes. O professor José Roberto Severino informa que a comissão decidiu que quais eram
os alunos que estavam na lista de 2019 e que estavam pleiteando bolsas novamente totalizando 5 pessoas e
aplicou-se o barema da turma do edital atual para que se tenha um parâmetro; professor Severino está
explicando uma lista dos alunos provisória em virtude do pleito das bolsas, então para evitar que se saia do
que foi combinado anteriormente, utiliza-se da lista provisória de doutorado levando-se em conta também
alunos passados. O professor Leandro de Paula também informa sobre a circunstância emergencial do tempo
e levando em conta a questão de justiça para a complementação da lista levando-se em conta os nomes de
2019 que haviam concorrido e que não foram contemplados, e que a comissão sugere ao colegiado essa lista
na medida em que seria uma questão de justiça. Professor Leandro Colling informa que a lista de mestrado
dos discentes está ok para as bolsas, no caso do doutorado então a lista enviada pelos doutorandos teria mudado
em virtude de contemplar os alunos de 2019. Professor José Roberto informa que se fez a triagem dos alunos
antigos que já concorreram e os outros doutorandos da lista nova, e então foi aplicada a fórmula nova dos
novos critérios para ser isonômico. Professor Leandro de Paula lembra que o barema é o que consta no edital.
Professor Leandro de Paula pede os nomes selecionados. Carolina Dumas informa os escolhidos. Professor
Leandro Colling informa que quer saber quem foram os escolhidos. Professor Leandro de Paula informa que
a questão é o colegiado compreender como se deu o processo. Professor Leandro Colling informa que tem de
saber quem foram para que se conste em ata. Professor José roberto informa que foi aplicada a regra que já
consta na planilha compartilhada. Segundo a escolha da comissão no caso do mestrado os escolhidos foram
Renata Amorim e Mariella Santiago. Marcelo de Troi informa da sensibilidade do quanto é importante a
lembrança do colegiado para os estudantes de 2019, e pede que se leve em consideração a questão de que há
pessoas que tem vínculo empregatício e que estão pleiteando bolsas. Professor José Roberto informa que
foram enfocados 4 critérios: nota de seleção, vulnerabilidade social, transferência de residência e
produtividade. Esses critérios eram pleitos dos alunos que entraram no edital, lembrando que todos os itens
têm teto. Professor Adriano Sampaio faz um apanhado de como se deu o encaminhamento do edital e do
andamento da seleção e da importância das bolsas. Danúbia Leal informa que a turma de 2020 fez uma
consulta para que se tivesse uma lista para quando houvesse uma necessidade emergencial de bolsas, por isso
que não houve pessoas de outros anos na lista das pessoas de 2020. Julia Salgado fala do quanto é delicado
tratar dessas questões e o quanto angustiante é essa disputa de bolsas, e que tentou-se contemplar da melhor
maneira possível com a lista e o barema. Professor José Roberto lembra que a pandemia atrapalhou muito o
andamento das coisas, mas que doravante deve ter um melhor andamento na seleção de bolsas, serão enviados
os nomes e os suplentes das bolsas. Caroline Dumas informa que essas notas são relacionais, ela não é olhada
apenas de maneira estanque, na medida em que há pesos. Leandro de Paula informa que esse ponto é
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importante na medida em que foi feita uma regra de três para equalizar. Professora Edilene Matos informa
que se avançou muito essa questão das bolsas no Programa, e que esse momento em que vivemos é uma
guerra, e que deve ser visto que o momento é de grande dificuldade no momento do Programa, ressaltando a
transparência do processo e a participação da representação discente, parabenizando então a comissão de
bolsas. Professor Adriano Sampaio informa acerca dos critérios e dos resultados. Carolina Dumas informa os
critérios e o resultado. Professor Adriano Sampaio encaminha a votação. Mestrado: 1° Renata Amorim, 2°
Mariela Santiago, 3º Arilson Rodrigues, 4º Brenda Melo. Priscila Valente enquanto representando do
doutorado está questionando o fato de uma pessoa que tem renda está entre os selecionados e como conciliar
isso quanto à questão da vulnerabilidade e se essa pessoa tem a licença já aprovada no trabalho, se a comissão
de bolsas já tem esse documento? Professor Leandro de Paula informa que no edital não tem aferição de renda,
tem-se uma autodeclaração de vulnerabilidade, e isso foi seguido a partir dos critérios da Proae. A comissão
não tem como aferir a condição de renda. De qualquer maneira para que esse candidato tenha condições de
assinar o contrato com a Fapesb ele terá de informar a questão da sua renda, pois isso futuramente pode
acarretar problemas para o candidato. Professor Adriano Sampaio informa que não será o Programa que vai
estabelecer critérios contrários aos das agências de fomento. Caroline Dumas informa que como servidora ela
informa que é difícil fazer o mestrado/doutorado trabalhando ao mesmo tempo. Professor Adriano Sampaio
coloca em votação o mestrado e o doutorado, Julia Salgado se mostra contrária ao resultado do doutorado e
Pricila Lolata contra o resultado do doutorado. O resultado do doutorado é: URI ISRAEL MENEZES
SILVA(67,69); FERNANDO BATISTA DOS SANTOS(63,5); RAFAEL DE SOUSA GARCIA (41,5);
MARCELO DE TROI (40). Professor Adriano Sampaio informa que os pedidos de prorrogação de bolsas
foram todos atendidos e as prorrogações foram atendidas e que só teremos essas bolsas em agosto. Nada mais
havendo a tratar, eu, Marlus Pinho Oliveira Santos, lavrei a presente ata, que foi assinada pelo coordenador e
pelos demais membros do colegiado.
Salvador, 03 de março de 2021.
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