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Seleção de bolsistas para o Curso de Mestrado  
Bolsas de Estudo da Cota do Programa 

ATA DE RESULTADOS DA CLASSIFICAÇÃO 
 
A Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Geografia (CMG) do Instituto de 
Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional (ESR) da Universidade Federal Fluminense 
(Campos dos Goytacazes-RJ), no uso de suas atribuições e nos termos do Edital CMG/ESR Nº 
01/2017, de 02/01/2017, torna pública a classificação dos candidatos a bolsistas referentes 
ao ano letivo de 2017, no âmbito das Bolsa de Estudo da Cota do Programa. 
 
 

Classificação Nome Pontuação 

1 DIOGO JORDÃO SILVA 8,5 

2 THIAGO FERREIRA DA CUNHA 7,6 

3 CLEBER DE JESUS SANTOS 6,6 

4 JULIANA BASTOS SANGUEDO 5,3 

5 RALFE DE SOUZA MEDEIROS DA SILVA 4,8 
6 FERNANDA DE FARIA VIANA NOGUEIRA 4,1 

7 LUCA LAMMLE 3,6 
8 ANDERSON APARECIDO DE SOUZA 2,8 

 
Recursos a esta classificação poderão ser apresentados na secretaria de pós-graduação até 
sexta-feira, dia 09/03/2016, às 12:00. 
 
Os alunos, acima listados, serão contatados por e-mail e por telefone para comprovação de 
que não auferem rendimentos, pensões ou aposentadoria de entidades públicas ou privadas 
no ato da assinatura da ficha de cadastro no sistema da agência de fomento. 
 
Vale ressaltar que a ficha de cadastro deverá conter os dados bancários do bolsista, 
obrigatoriamente no BANCO DO BRASIL (Bolsas CAPES-DS). Cabe ao aluno verificar com sua 
agência bancária se a conta está ATIVA. Alunos com bolsas anteriores (principalmente de 
iniciação científica) devem se certificar com o setor responsável de que estas bolsas foram 
CANCELADAS. 
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