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Aos 05 dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas e vinte 1 

minutos, os membros da Comissão Coordenadora de Programa - CCP do PPG-BI 2 

se reuniram para realizar a Trigésima Sexta Reunião Extraordinária na Sala de 3 

Reuniões do LOT. Estavam presentes os seguintes membros: Prof. André Luiz 4 

Ferraz (Presidente), Prof. Júlio César dos Santos, Profa. Inês Conceição 5 

Roberto, Profa. Adriane Maria Ferreira Milagres e Paulo de Tarso Laia dos Reis 6 

e Silva Pupio (membro discente). A pauta da reunião consistiu de: Item 1 – 7 

Solicitação de transferência de orientação da aluna Elaine C Galhardo e 8 

discussão da atribuição da respectiva cota de bolsa CAPES. Deu-se início à 9 

Reunião e o coordenador informou que a aluna em questão havia lhe procurado e 10 

questionado sobre os tramites para uma eventual alteração de orientador. A aluna 11 

fez uma exposição de motivos e o coordenador mostrou os aspectos regimentais 12 

formais, nos quais se prevê a possibilidade de alteração de orientador, sendo que a 13 

via mais direta é decorrente de um comum acordo entre o novo orientador e o antigo 14 

orientador. Por email, a atual orientadora da aluna (Profa. Tatiane da Franca Silva) 15 

se manifestou informando à coordenação do PPGBI que embora demandasse 16 

alunos no atual estágio de desenvolvimento de seus projetos, abria mão da 17 

orientação a fim de não reter um aluno com interesse em um projeto de pesquisa 18 

distinto do atual. O coordenador explicitou à aluna o atual sistema de concessão de 19 

bolsas do PPGBI (deliberado na 62a Reunião ordinária da CCP-PPGBI de 20 

18/11/2015) e informou que a mudança de orientador demandaria também, 21 

logicamente, que o novo orientador dispusesse de cota de bolsa disponível no 22 

momento. Na mesma ocasião foi apresentada à aluna uma lista de possíveis 23 

orientadores com cotas de bolsa disponíveis no momento. Considerando que a aluna 24 

informou que o provável novo orientador não dispunha de cota de bolsa no momento, 25 

houve o questionamento por parte da aluna sobre a possibilidade de uma exceção 26 

ao sistema de concessão das bolsas no caso específico, visto que ela já estava no 27 

Programa utilizando uma cota da orientadora original. Visto que a mudança de 28 

orientador de aluno bolsista para um orientador sem cota de bolsa ainda não havia 29 

ocorrido no PPGBI, o coordenador ponderou que seria mais adequado haver um 30 
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posicionamento formal da comissão coordenadora de curso, que é também a 31 

comissão de bolsas. Em face do exposto foi convocada a presente reunião 32 

extraordinária. Aberta a discussão foi ponderado que o atual sistema de bolsas 33 

concedidas na forma de cotas aos orientadores visa atender a demanda de produção 34 

acadêmica formal da própria CAPES, sendo que o sistema já está em prática há 35 

cerca de 1,5 anos e que resultou de discussão na CCP-PPGBI e em reunião 36 

específica com o corpo docente do PPGBI. Também foi ponderado que o sistema de 37 

cotas de bolsa tem estimulado o aumento de produtividade no PPGBI e que também 38 

está ocorrendo uma distribuição mais homogênea de alunos entre os diversos 39 

orientadores do Programa, privilegiando os orientadores mais produtivos segundo 40 

os parâmetros determinados pela CAPES. Completada a discussão, os membros da 41 

CCP-PPGBI deliberaram por não flexibilizar o atual sistema de cotas. Considerando 42 

o caso específico da aluna Elaine C. Galhardo, a CCP deliberou por cancelar a bolsa 43 

atual da aluna caso o pedido de transferência de orientador seja formalizado para 44 

um docente sem cota disponível no momento da formalização do pedido. Nada mais 45 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas. 46 
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