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Assunto: Encaminha resultado preliminar do Edital de distribuição de bolsas PROFART 02/2022

A Comissão de seleção de bolsas nomeada pela Portaria PROFART No. 02/2022, de 11
de  março  de  2022,  cons tuída  pelas  professoras  doutoras  Rosimeire  Gonçalves  dos  Santos
(Presidente),  Roberta  Maira  Melo  e  Dirce  Helena  Benevides  Carvalho  e  pelos  discentes  Thácio
Fagundes Vissicchio e Rafael Bolito Pelaes reuniu-se em vinte e um de março de dois mil e vinte e dois
para  conferência  da  documentação  referente  às  inscrições  de  estudantes  para  o  Edital  PROFART
02/2022, que distribuirá bolsas de pesquisa da CAPES. Puderam inscrever-se estudantes ingressantes
do  Programa  Mestrado  Profissional  PROFARTES  da  UFU-  Universidade  Federal  de  Uberlândia,
selecionados pelo edital  019/2021/CEART,  isto é,  componentes da turma ingressante no Programa
PROFARTES, na UFU, no ano de 2022. Conforme instruções do edital PROFART 02/2022, até as dezoito
horas do dia dezoito de março de dois mil e vinte e dois, foram recebidas pelo formulário online as
inscrições dos(as) seguintes candidatos(as) a receberem bolsas: ADRIANO ALVES FERNANDES - No. de
matrícula no PROFARTES/UFU: 12212MPA001, ALEXANDRA MARIA CARDOSO MOTA - No. de matrícula
no PROFARTES/UFU: 12212MPA002,  CASSIA MARIA LOPES -  No.  de matrícula no PROFARTES/UFU:
12212MPA003, CLEBER LUIS DAMACENO - No. de matrícula no PROFARTES/UFU: 12212MPA004, LIVIA
DOTTO  MARTUCCI  -  No.  de  matrícula  no  PROFARTES/UFU: 12212MPA008,  SAMANTHA  GRAZIELE
SOARES - No. de matrícula no PROFARTES/UFU: 12212MPA010 e SAMELA JANNIE RIBEIRO SOARES -
No. de matrícula no PROFARTES/UFU: 12212MPA011.

Todas as inscrições foram acatadas e analisadas com os critérios de concessão de bolsa
da CAPES para o Mestrado Profissional PROFARTES e os dois critérios estabelecidos pela Comissão em
ordem  de  prioridade,  o  critério  de  vulnerabilidade  social  e  a  classificação  dos  candidatos  ao
ingressarem  na  UFU.  Para  analisar  a  vulnerabilidade  social  os  candidatos  e  candidatas  à  bolsa
anexaram ao formulário seus comprovantes de renda e os comprovantes de gastos mensais familiares,
seguindo as orientações do edital que norteia esta seleção.

As candidatas SAMANTHA GRAZIELE SOARES e SAMELA JANNIE RIBEIRO SOARES foram
desclassificadas por apresentarem comprovantes de ingresso recente no sistema público de ensino,
configurando uma situação em que não poderão receber bolsas da CAPES, neste programa específico,
até defesa de suas respec vas dissertações e conclusão do curso, pois não terão, ainda passado por
avaliação conclusiva do estágio probatório como professoras de escolas públicas da educação básica. A
Comissão decidiu por manter a candidata LIVIA DOTTO MARTUCCI em lista de espera, uma vez que ela
vencerá o prazo de cumprir seu estágio probatório no mês de setembro de 2022 e, no caso de exis r
uma vaga para bolsista, poderá fazer valer seu direito à vaga, tendo cumprido os demais requisitos
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dessa atribuição.

Os demais candidatos e candidatas foram classificados considerando os critérios citados
acima e a Comissão ora divulga o Resultado Preliminar desta classificação:

Edital PROFART 02/2022 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS CAPES - TURMA PROFARTES 2022

Matrícula Nome RESULTADO PRELIMINAR

1 12212MPA002 ALEXANDRA MARIA CARDOSO MOTA Classificado(a)

2 12212MPA001 ADRIANO ALVES FERNANDES Classificado(a)

3 12212MPA003 CASSIA MARIA LOPES Classificado(a)

4 12212MPA004 CLEBER LUIS DAMACENO Classificado(a)

5 12212MPA008 LIVIA DOTTO MARTUCCI Lista de espera

6 12212MPA010 SAMANTHA GRAZIELE SOARES Desclassificada

7 12212MPA011 SAMELA JANNIE RIBEIRO SOARES Desclassificada

Em atendimento ao item 5 das Disposições Gerais do Edital PROFART 02/2022, caberá
recurso  a  este  resultado.  Os  eventuais  pedidos  de  recurso  devem  ser  enviados  para  o  e-mail
<mprofartes@ufu.br> com cópia para <rosegon@gmail.com> até as 17h do dia 23/03/2022.

O resultado final deste processo será divulgado aos candidatos e candidatas por e-mail
e no site do PROFARTES <h p://www.iarte.ufu.br/mestrado-profissional-em-artes>. a par r das 14h
do dia 24/03/2022.

Uberlândia, 21 de março de 2022.

ROSIMEIRE GONÇALVES DOS SANTOS
Presidente da Comissão

Portaria PROFART 02/2022

Documento assinado eletronicamente por Rosimeire Gonçalves dos Santos, Coordenador(a), em
21/03/2022, às 21:00, 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 3458073 e o código CRC FEB0CB32.

Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 23117.016344/2022-42 SEI nº 3458073
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