
Ata da Seleção de Bolsas – CAPES/DS 2014 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2014, deliberou a Comissão de Bolsas, 
composta pelos professores doutores Janice Gonçalves (presidente) e Rafael Rosa 
Hagemeyer e pelo mestrando e representante discente Fabio Berlinga, acerca da seleção 
para bolsistas CAPES-DS do Programa de Pós-Graduação em História/Curso de 
Doutorado em História, com base na Segunda Chamada Pública de 2014, relativa a duas 
bolsas de Doutorado, que estabeleceu que “os/as interessados/as em participar do 
processo de seleção devem protocolar na Secretaria de Pós-Graduação (sala 34, segundo 
piso do prédio da FAED),  aos cuidados da Comissão de Bolsas do PPGH, entre 20 e 25 
de agosto de 2014, no período da manhã, Termo de compromisso com o 
PPGH devidamente preenchido e assinado, documento que servirá de base para a 
seleção.” A Comissão de Bolsas verificou que foram encaminhados, no prazo estabelecido 
pela Segunda Chamada Pública e em atenção ao que foi nela estabelecido, 6 (seis) 
termos de compromisso com o PPGH: seis pessoas indicaram ter interesse na bolsa de 
doutorado e que, recebendo a bolsa, não acumularão outro tipo de remuneração, bem 
como residirão em Florianópolis durante a bolsa e que até o início do período de vigência 
da bolsa encaminharão os comprovantes de tudo isso, do contrário a concessão será 
cancelada e a bolsa será destinada a outro candidato. Encaminharam os termos os 
seguintes doutorandos: Brigitte Grossmann Cairus; Cristina Iuskow; Felipe Salvador 
Weissheimer; Juliana Miranda da Silva; Patrícia Carla Mucelin; Yomara Feitosa Caetano 
de Oliveira Fagionato. A avaliação foi feita com base no estabelecido na Segunda 
Chamada Pública e nas normas e critérios de seleção de bolsistas estabelecidas pelo 
Colegiado do PPGH em 18 de novembro de 2013, que fazem com que seja priorizada a 
classificação dos doutorandos na seleção de ingresso no Programa e, na medida do 
possível, o equilíbrio entre as linhas, na concessão das bolsas. Verificou-se que, na 
seleção de ingresso, Juliana Miranda da Silva obteve o 1º. lugar na linha de pesquisa 
Culturas Políticas e Sociabilidades; que Cristina Iuskow obteve o 2º. lugar na linha de 
pesquisa Culturas Políticas e Sociabilidades; que Felipe Salvador Weissheimer obteve o 
5º. lugar na linha de pesquisa Culturas Políticas e Sociabilidades; que Brigitte Grossmann 
Cairus obteve o 6º. lugar na linha de pesquisa Linguagens e Identificações; que Patrícia 
Carla Mucelin obteve o 7º. lugar na linha de pesquisa Linguagens e Identificações; que 
Yomara Feitosa Caetano de Oliveira Fagionato obteve o 7º. lugar na linha de pesquisa 
Culturas Políticas e Sociabilidades. Constatou-se que apenas duas candidatas estavam 
empatadas no mesmo lugar de classificação na seleção de ingresso, mas suas notas 
foram diferentes, sendo que Patrícia Carla Mucelin obteve 7,8 de média final e Yomara 
Fagionato, 7,1. Assim sendo, a Comissão entendeu que a nota da média final serviria 
como critério de desempate. A ordem final da classificação para a concessão das duas 
bolsas previstas na Segunda Chamada pública, portanto, foi a seguinte: 1º.lugar: Juliana 
Miranda da Silva; 2º.lugar: Cristina Iuskow; 3º.lugar: Felipe Salvador Weissheimer; 
4º.lugar: Brigitte Grossmann Cairus; 5º.lugar: Patrícia Carla Mucelin; 6º.lugar: Yomara 
Feitosa Caetano de Oliveira Fagionato. As bolsas têm início em 1º. de setembro e cada 
uma das duas primeiras classificadas, portanto, de acordo com a Segunda Chamada 
Pública, deverá encaminhar, até o dia 1º. de setembro, “Ficha de dados pessoais de 
bolsista CAPES-DS; Formulário de cadastro para bolsa CAPES-DS; Termo de 
compromisso de bolsista CAPES-DS; Documento(s) comprobatório(s) de residência em 
Florianópolis; Documento(s) comprobatório(s) de inexistência de vínculo empregatício ou 
de não percepção de remuneração a partir de 1º. de setembro de 2014.” Nada mais 
havendo a tratar, assinam a presente ata os componentes da Comissão de Bolsas do 
PPGH-UDESC. 
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