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RESULTADO PROCESSO SELETIVO DE PROVÁVEIS 

BOLSISTAS - PPGCOM 

 

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, 

reuniu-se de forma presencial na sala 214, do prédio 07, às 15h, a Comissão 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social, o 

representante da Comissão de Bolsas e o representante discente para deliberar 

sobre a concessão das duas (02) Bolsas TAXAS - CAPES/PROSUC, sendo (01 

Mestrado e 01 Doutorado) disponibilizadas aos discentes deste Programa. 

Em conformidade com as informações da chamada, foram considerados 

no processo de análise e avaliação dos candidatos os seguintes itens:  

- Prioridade aos alunos ingressantes, considerando o último processo seletivo 

do ano de 2022; 

- Análise de produções acadêmicas, considerando os últimos cinco (05) anos; 

- Notas das disciplinas cursadas no ano de 2022. 

 Após análise das informações apresentadas e documentadas pelos 

candidatos, a comissão avaliadora deliberou sobre a concessão das bolsas 

contemplando as seguintes discentes:  

01 – Cota Modalidade II (TAXAS) – CAPES/PROSUC - MESTRADO 

Eduarda Endler Lopes 

 

01 – Cota Modalidade II (TAXAS) – CAPES/PROSUC - DOUTORADO 

Soraya Damasio Bertoncello 
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 Os candidatos selecionados deverão ficar atentos ao e-mail acadêmico, 

pois poderão ser convocados para enviar documentos adicionais em regime de 

urgência.  

 

Porto Alegre, 05 de agosto de 2022. 

 

 

Juremir Machado da Silva 

Coordenador do Programa 
 

 
André Fagundes Pase 

Membro da Comissão Coordenadora do Programa 
 

 
Cleusa Maria Andrade Scroferneker 

Membro da Comissão Coordenadora do Programa 

 
 

Roberto Tietzmann 
Membro da Comissão de Bolsas 

 
 

Arthur Freire Simões Pires 
Representante Discente 

 


