ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE
BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022.
Ao décimo oitavo dia do mês de março de 2022, via Google Meet, reuniu-se a
Comissão de Avaliação de Bolsas de Pós-Graduação do Programa de Pós-Graduação
em Administração da Universidade Federal de Pernambuco – PROPAD/UFPE, formada
pelos representantes da coordenação, um representante dos discentes e um representante
do colegiado, a saber: Profª.Joséte Florencio dos Santos (coordenadora), Prof. André
Luiz Maranhão de Souza Leão (Vice-Coordenador) e Adolfo de Alencar Melo Júnior
(representante dos estudantes) e Prof. Sérgio Carvalho Benício de Mello (docente
permanente indicado pelo colegiado). A Profª Joséte Florencio dos Santos, na
qualidade de coordenadora do PROPAD, assumiu a presidência da reunião e convidou
Vanessa Marinho dos Santos para secretariar os trabalhos. A Comissão Interna de
Avaliação de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Administração, reunida em
função de atendimento a demanda do Edital Interno de Seleção nº01/2022, procedeu seu
trabalho em etapa única, com base no item 4 do edital, para selecionar candidato para
obtenção de bolsa na modalidade doutorado sanduíche no exterior do programa PDSE,
da CAPES, a estudante regularmente matriculado no curso de Doutorado em
Administração da UFPE. A Comissão recebeu uma candidatura, do doutorando
Rodrigo Barbosa da Silva, que foi homologada e, posteriormente, avaliada. A
Comissão concluiu que a solicitação atende aos requisitos do edital interno nº 01/2022
do Programa e possui mérito acadêmico e está alinhado aos objetivos do edital PROPG
nº 04/2022, tendo recomendado a candidatura do discente. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada e eu, Vanessa Marinho dos Santos, lavrei a presente ata nesta data.
Recife, 18 de março de 2022.
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