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INTERESSADO(S): COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
BIOMÉDICA

ASSUNTO: Avaliação de documentação para concessão de bolsa de Mestrado e Doutorado
PPGEB

  

  

Senhor

 

 

I. RELATÓRIO

A seleção de candidaturas à bolsa no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica é de
responsabilidade do Colegiado do PPGEB, que é a Comissão de Bolsas do Programa.

De acordo com as normas do Programa o estudante que deseja candidatar à bolsa de Mestrado ou
Doutorado deverá encaminhar à Secretaria do Programa (ppgeb@feelt.ufu.br) a planilha de pontuação e
documentação comprobatória conforme as resoluções 03 e 05/2020 do Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica.

O estudante que não encaminhar a documentação não par�cipará do processo de concessão de bolsa do
Programa.

O estudante poderá encaminhar, até o dia 15 de cada mês, à Secretaria do PPGEB os anexos I ou II da
portaria 03/2020 PPGEB e o anexo 03 da portaria 05/2020 PPGEB juntamente coma documentação
comprobatória de forma a atualizar a sua nota geral bem como sua classificação geral. É de
responsabilidade do estudante fazer a atualização da documentação, caso contrário será considerada a
úl�ma documentação e a úl�ma pontuação encaminhada à Secretaria do PPGEB.

Conforme a resolução 03/2020 do Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica. 
"Art. 2º - A distribuição das bolsas se dará de acordo com os seguintes critérios: 
§ 1º - A primeira bolsa disponível em cada semestre le�vo será atribuída ao estudante, ingressante ou
veterano, classificado de acordo com a Planilha de Distribuição de Bolsas (Anexos I e II),observado
disposto nesta Resolução e nas demais normas do PPGEB, da UFU e dos órgãos de fomento. 
§ 2º - Em caso de mais de uma bolsa disponível, a segunda será des�nada ao estudante ingressante
melhor classificado no processo sele�vo rela�vo ao respec�vo semestre e em conformidade com as
normas do PPGEB, da UFU e dos demais órgãos de fomento. Caso este primeiro colocado no processo
sele�vo não possa receber a bolsa, ela será atribuída ao segundo colocado, e assim sucessivamente."

A implementação de bolsas ocorrerá de acordo com a disponibilidade das agências de fomento, e serão
implementadas assim que houver disponibilidade de bolsa. Para a implementação das bolsas serão
consideradas as documentações encaminhadas pelos estudantes até o dia 15 de cada mês para concorrer
ao mês subsequente.

II. FUNDAMENTAÇÃO
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Entrega de documentação dos discentes matriculas do Programa de Pós-graduação em Engenharia
Biomédica.

Os estudantes relacionados abaixo encaminharam planilha de pontuação e documentação
comprobatória ao PPGEB: 
Documentação entregue entre 16/04/2021 e 15/05/2021 válida para o mês 06/2021 
MESTRADO:

Amanda Rosa Ferreira Jorge: não atualizou a documentação permanecendo a nota da planilha;

Úl�ma data de envio da documentação: 04/05/2021

Nota final: 0,4100 pontos.

2953794 

 Guilherme Brilhante Guimarães: não atualizou a documentação permanecendo a nota da planilha;

Úl�ma data de envio da documentação: 09/2020

Resultado da avaliação da documentação: aprovada

Nota final: 0,3201 pontos

Henrique Andrade: não atualizou a documentação permanecendo a nota da planilha;

Úl�ma data de envio da documentação: 09/2020

Resultado da avaliação da documentação: aprovada

Nota final: 0,253 pontos

Nathália Braga Mar�ns Coelho: não atualizou a documentação permanecendo a nota da planilha;

Úl�ma data de envio da documentação: 09/2020

Resultado da avaliação da documentação: aprovada

Nota final: 0,271 pontos.

Não houve atualização de documentação no mês 8/2021. Mantendo-se a pontuação de julho de 2021.

Classificação de julho para possível implementação de bolsa em agosto:

Classificação Nome  Nota 

1 Amanda Rosa Ferreira Jorge           0,4100

2 Guilherme Brilhante Guimarães          0,3201

3 Nathália Braga Mar�ns Coelho          0,2710

4 Henrique Andrade          0,2530

DOUTORADO: 
Não foram apresentadas documentação para o Doutorado.

III. CONCLUSÃO

Considerando as resoluções 03 e 05/2020 do Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica.

Considerando a documentação apresentada.

Considerando a possibilidade de implementação de 01 bolsa de Mestrado e 00 (zero) para Doutorado a
par�r de 09/2021, e observando a resolução 03/2020 do PPGEB que estabelece que em caso de mais de
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uma bolsa disponível, a segunda será des�nada ao estudante ingressante melhor classificado no processo
sele�vo rela�vo ao respec�vo semestre.

Foram selecionados para a possível implementação de bolsa os seguintes discentes: 
Mestrado

Possibilidade de até uma bolsa para implementação em setembro/2021 mediante disponibilidade pelas
agências de fomento.

1. Amanda Rosa Ferreira Jorge - distribuição geral

À consideração superior.

 

ADRIANO DE OLIVEIRA ANDRADE

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica

Portaria UFU Nº 2635, de 01 de julho de 2021

Documento assinado eletronicamente por Adriano de Oliveira Andrade, Presidente, em
01/09/2021, às 14:18, 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�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3009166 e
o código CRC 4E28C1B9.

Referência: Processo nº 23117.057609/2021-81 SEI nº 3009166

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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