COMISSÃO

DE BOLSAS

REUNIÃO

DE 12/03/20]8

Ata da reunião da comissão de bolsas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica
(POSMEC), realizadano dia doze de março de dois mil e dezoito, iniciadaàs 10:30h na sala da
coordenaçãodo POSMEC. A sessão teve presença dos professores Jonny Carlos da Silva
(presidente), Cesar José Deschamps, Rola Bertrand Schroetere os representantesdiscentesM. Eng.
Wagner Sousa Santos(doutorado)e Eng. Arthur Pandolfoda Verga (mestrado).A pauta envolveu

deliberar sobre a classificação de candidatos para quatro bolsas de doutorado.

Alocação da bolsa de doutorado. A Tabela l mostra os percentuais e as quantidades de bolsas de
doutorado implementadas para cada uma das áreas de concentração atualizadas que foram tomadas
como base.
Tabela 1 -- Distribuição de bolsas de doutorado CAPES, CNPq e FAPESC
Área
Análise

Credenc

Implementada

l

7,32%
24,39%

Fabricação
Metrologia
Projeto
Termo

14

l0,98%
14,63%

3
5

35,37%

Vibrações

19
5

7,32%

A lista de candidatos que concorreram é apresentada a seguir. Os candidatos foram avaliados de

acordo com a metodologiajá estabelecida.A Tabela 3 mostra os resultadosda pontuaçãopara os
candidatos. Tendo em vista os saldos das áreas de concentração (Tabela 1), a comissão de bolsas
analisou a alocação ponderando tanto o saldo das áreas quanto a pontuação dos candidatos,

decidindopor: Fábio Kulakauskas(Vibrações),Edemar Morsch Filho (Tempo) e Pedro Bellani

(Termo).

Tabela 2 Análise comparativa da pontuação dos candidatos
Ordem
le

Aluno

Área

Fábio Kulakauskas

Vibrações
Termo
Termo
Termo

Geral

6,64
6,20
3g
cedro Bellani
5,88
Leonardo Proen
5,56
Obs: Critéri )s de avaliação: instituição, índice e tempo de titulação do mestrado
Publicações e
demais itens de produção
intelectual; Instituição, aHlnidadedo curso e índice da graduação.
2e

Edemar Morsch Filho

Tendo em vista questionamentosde alunos antigos de mestrado sobre a divulgação dos rankings dos
classiHlcadospor área, a coordenação fez uma consulta à comissão de bolsas sobre esta comunicação.
A deliberação da comissão foi por divulgar a posição do aluno na classificação de bolsas, mas não o
valor do ranking

11:43 h. Eu, F rof. Jonny

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi dada como encerrada às
veda, será
Carlos da Salva, Presidenteda Comissão de Bolsas, lavrei a presente ata que, se apr(
assinada pelos membros da comissão de bolsa. Florianópolis, 12 de março de 2018
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