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O projeto Itinerários de arte pública: pesquisa e registro em comunidades de práticas

– Modelando a Interculturalidade – o ensino da Língua Brasileira de Sinais mediado

por práticas de arte cerâmica do Setor Litoral da UFPR, coordenado pela Dra. Ana

Elisa de Castro Freitas e orientado pelo: Me. Ringo Bez de Jesus,  torna público  o

resultado do processo seletivo de bolsista  para atuação no Projeto aprovado

conforme  Edital  no 01/2021-Superintendência de Inclusão,  Políticas Afirmativas e

Diversidade – PIBIS 2021/2022 – UFPR/FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. 

1. Relação conforme ordem de classificação:

Nome Classificação

Luana Pires de Camargo 1ª classificada

Observação:  A primeira  classificada deverá enviar  a  documentação exigida nos termos do Edital

1/PIBIS/SIPAD/2021-2022 ( http://www.sipad.ufpr.br/portal/pibis-2021/) para o email: ringo@ufpr.br .

1.1 De acordo com a Resolução 41/2017 COPLAD, nenhum/a estudante da UFPR poderá acumular o

recebimento  de  bolsa,  com  exceção  da  bolsa  do  Programa  de  Benefícios  Econômicos  para  a

manutenção do Estudante - PROBEM. Caso tenha algum vínculo nos informe imediatamente.

2. DISPOSIÇÕES FINAIS:

2.1  Abandono,  trancamento,  jubilamento  ou  conclusão  do  curso  implicará  na  rescisão  do  Termo  de

Compromisso.  É  de  responsabilidade  do/a  bolsista  comunicar  imediatamente  a  ocorrência,  sob  pena  de

devolução do pagamento da bolsa recebida indevidamente;

2.2 Em caso de desistência após a firma do termo de compromisso, o/a bolsista contemplado/a deverá comunicar

à coordenação do projeto com trinta (30) dias de antecedência;

2.3 Os casos omissos serão analisados pela coordenação do projeto;

2.4 A concessão da bolsa de pesquisa não gera vínculo empregatício de qualquer natureza.

2.5  A Duração  da  bolsa  é  de  um ano,  a  partir  da  assinatura  do  Termo de  Compromisso  com a  Fundação
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Araucária, conforme especificado no Edital 1/PIBIS/SIPAD/2021-2022.

Matinhos, 13 de setembro de 2021. 
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