
 

 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE MES-
TRADO PROFISSIONAL EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA 
DO PARADIGMA – CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO COMPOR-

TAMENTO. SÃO PAULO, 12 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

No dia doze do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e dois, reunidos teler-

remotamente pelo Paradigma – Centro de Ciências e Tecnologia do Comporta-

mento, reuniu-se a Comissão de Bolsas do Programa de Mestrado Profissional 

em Análise do Comportamento Aplicada, sob a Presidência do Profo Dr. Fer-

nando Albregard Cassas (Vice-Coordenador do referido Programa) e a presença 

dos seguintes membros: Profa Dra. Cláudia Coimbra Profa. Dra. Ariene Coelho, Dr. 

Saulo Velasco e Dra. Cássia da Hora, para a concessão das Bolsas da Modali-

dade fomento à pesquisa. Foram considerados os critérios declarados no Edital 

de Seleção 2º/2022, publicado no sitio www.mestradoparadigma.org. 

Computada a somatória total dos pontos obtidos de acordo com os critérios apre-

sentados na Tabela de Atividades e Produções Técnico Científicas e de Inserção 

Social (Anexos I e II do Regulamento para concessão de bolsas do Mestrado) e 

considerados os critérios da política de Ações Afirmativas especificados no Re-

gulamento para Bolsas do Paradigma, a Comissão divulga a lista única de can-

didatos aprovados. Foram disponibilizadas duas bolsas parcias (50% de des-

conto). Se inscreveram para esse processo o total de 4 candidatos. As docu-

mentações foram avaliadas e foram contemplados com as bolsas as alunas (os): 

(1) Bárbara Clara e (2) Eduardo Souza Gotti. 

 



Caso não haja interesse dos candidatos contemplados em usufruir a bolsa, a 

distribuição seguirá a ordem de classificação obtida no processo seletivo: (1) 

Laila Lilargem Rocha e (2) Wagner Villas Boas de Morais 

A Comissão esclarece que (1) o aluno que, alcançando a classificação que lhe 

garante a obtenção da bolsa, recusá-la, será excluído da lista; (2) as referidas 

bolsas terão duração de 12 meses; (3) candidatos que não obtiveram bolsa neste 

processo seletivo estão aptos a concorrer em próximos editais; (4) o período de 

recursos inicia-se no momento da publicação desse edital, 13 de dezembro de 

2022 e encerra-se, impreterivelmente, no dia 20 de dezembro de 2022.  

Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas do dia doze de dezembro de 

2022 encerrou-se a reunião da qual eu, Cássia Leal da Hora, lavrei a presente 

Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.  

São Paulo, doze de dezembro de 2022. 

 

 ___________________________      ___________________________ 

Prof. Dr. Fernando A. Cassas   Profa. Dra. Cláudia Coimbra  

 

___________________________             ___________________________ 

Profa. Dra.Ariene Coelho          Profa Dra. Cássia Leal da Hora 

 

___________________________ 

Prof. Dr. Saulo Velasco 
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