
COMISSÃO DE BOLSAS – REUNIÃO DE 10/11/2014 

Ata da reunião da comissão de bolsas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 

(POSMEC), realizada no dia dez de novembro de dois mil e catorze, iniciada às dez horas e trinta 

minutos na sala da coordenação do POSMEC, com a presença dos professores Armando Albertazzi 

Gonçalves Jr. (presidente), Rolf Bertrand Schroeter, César José Deschamps e o representante discen-

tes Júlio Alexandre de Matheucci e Silva Teixeira (doutorando). A ausência do representante discen-

te Gregory Chagas da Costa Gomes (mestrando) foi justificada. A pauta envolvia: Item 1 – Homolo-

gação de decisão do Presidente da Comissão de Bolsas para alocação de quatro bolsas de mestrado 

junto à FAPESC, Item 2 – Reavaliação da classificação do candidato a bolsa de doutorado Guilher-

me Branco Loureiro, Item 3 – A alocação de quatro bolsas de mestrado da CAPES. Item 1 – Em 

função do prazo exíguo para encaminhar a documentação à FAPESC, o Presidente da Comissão de 

Bolsas, utilizando o critério do melhor desempenho nas disciplina cursadas até então, indicou quatro 

mestrandos para serem contemplados com as bolsas de mestrado da FAPESC: Alan Ricardo Spa-

remberger (Eng. e Ciências Térmicas), Lúcio Galvão Mendes (Fabricação), Jonathan Felipe Camar-

go (Fabricação) e Rafael Berti Schmitz (Metrologia). A aprovação foi homologada por unanimidade.  

Item 2 – Atendendo solicitação do doutorando Guilherme Branco Loureiro a Comissão de Bolsas 

reviu sua ficha de avaliação e constatou que os conceitos de três disciplinas concluídas no terceiro 

trimestre de 2014 não haviam sido consideradas. Sua pontuação foi então recalculada e o colocou na 

sexta classificação na ordem de prioridade. Como somente havia cinco bolsas disponíveis, ele não 

pôde ser contemplado neste momento. Item 3 – Com a divulgação da totalidade dos conceitos do 

terceiro bimestre foi possível avaliar os candidatos e distribuir as quatro bolsas de mestrado ainda 

disponíveis. Cinco candidatos estavam habilitados a receber bolsas por apresentarem índice de de-

sempenho maior o igual a 3,00 após cursar um bimestre, ou índice maior ou igual a 3,25 após cursar 

mais de um bimestre. As bolsas foram distribuídas do maior índice para o menor e levando em conta 

a disponibilidade de cota de bolsas por área de concentração. Foram então contemplados os seguintes 

mestrandos: Renata Soares Rameta (Eng. e Ciências Térmicas), Carla Soares Rameta (Eng. e Ciên-

cias Térmicas), Wei Lin (Fabricação) e Jean Eduardo Carraro (Eng. e Ciências Térmicas). Não ha-

vendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às 12h00. Eu, Prof. Armando Albertazzi Gon-

çalves Jr, Presidente da Comissão de Bolsas, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 

pelos membros da comissão de bolsa.  

Florianópolis, 10 de novembro de 2014. 
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