
 
1. Solicitações de Apoio 

 

A Comissão apreciou sua pauta ordinária de solicitações discentes e docentes. Considerando os 

critérios PROEX/CAPES e as definições internas do Programa, assim se manifestou: 

O número de solicitações por discentes totalizou seis (6) e em solicitações docentes três (3). A 

comissão analisou todos os pedidos e, considerando o valor disponível e os critérios estabelecidos, 

decidiu pela aprovação parcial das solicitações mediante entrega da documentação completa: a) 

eventos no país: Alison Rodrigues Soares, doutorando, evento “45º Congresso Brasileiro de Ciências 

da Comunicação”, no período de 5 a 9 de setembro de 2022, pedido de inscrição aprovado, R$ 350,00; 

Maria Clara Jobst de Aquino, docente, evento “45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação”, 

no período de 5 a 9 de setembro de 2022, pedido de inscrição aprovado, R$ 430,00; Ronaldo Cesar 

Henn, docente, evento “45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação”, no período de 5 a 9 de 

setembro de 2022, pedido de inscrição aprovado, R$ 430,00; Luis Fernando Franzoloso, doutorando, 

evento “45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação”, no período de 5 a 9 de setembro de 

2022, pedido de 3 diárias aprovado, R$ 960,00; Jonara Cordova, doutoranda, evento “45º Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação”, no período de 5 a 9 de setembro de 2022, pedido de inscrição 

aprovado, R$ 320,00; Jonara Cordova, doutoranda, evento “45º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação”, no período de 5 a 9 de setembro de 2022, pedido de passagem aérea, porém a 

Comissão aprovou 4 diárias, R$ 1.280,00. b) Eventos no exterior: Maria do Carmo Pasquali Falchi, 

doutoranda, evento “XVI Congresso Alaic”, no período de 26 a 30 de setembro de 2022, pedido 

aprovado para reembolso de inscrição, R$ 535,00; Maria do Carmo Pasquali Falchi, doutoranda, evento 

“XVI Congresso Alaic”, no período de 26 a 30 de setembro de 2022, pedido de hospedagem e passagem 
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aérea, porém a Comissão aprovou 4 diárias no valor de $ 260 dólares cada, total de total 1040 dólares; 

Jaqueline Puntel dos Santos, doutoranda, evento “XVI Congresso Alaic”, no período de 26 a 30 de 

setembro de 2022, pedido aprovado para reembolso de inscrição, R$ 350,00; Jaqueline Puntel dos 

Santos, doutoranda, evento “XVI Congresso Alaic”, no período de 26 a 30 de setembro de 2022, pedido 

de hospedagem e passagem aérea, porém a Comissão aprovou 4 diárias no valor de $ 260 dólares cada, 

total de total 1040 dólares; Jiani Adriana Bonin, docente, evento “XVI Congresso Alaic”, no período de 

26 a 30 de setembro de 2022, pedido aprovado para reembolso de inscrição, R$ 350,00; Jiani Adriana 

Bonin, docente, evento “XVI Congresso Alaic”, no período de 26 a 30 de setembro de 2022, pedido de 

hospedagem e passagem aérea, porém a Comissão aprovou 4 diárias no valor de $ 260 dólares cada, 

total de total 1040 dólares; c) Apoio evento SDCOM: Felipe Collar Berni, doutorando, em nome da 

representação discente, evento “V Seminário Discente do PPGCC Unisinos”, no período de 16 a 18 de 

agosto de 2022, pedido aprovado para reembolso da publicação dos Anais do SDCOM, mediante o 

envio de 3 orçamentos para o PPG; Felipe Collar Berni, doutorando, em nome da representação 

discente, evento “V Seminário Discente do PPGCC Unisinos”, no período de 16 a 18 de agosto de 2022, 

pedido reprovado para a solicitação de apoio a  coffee break; Felipe Collar Berni, doutorando, em nome 

da representação discente, evento “V Seminário Discente do PPGCC Unisinos”, no período de 16 a 18 

de agosto de 2022, pedido reprovado para a solicitação de apoio no deslocamento (combustível) de 

mediador e palestrante de mesa presencial do SDCOM. 

 

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada. 
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