
EDITAL   DE RESULTADO   DA     SELEÇÃO     DE     BOLSISTAS PARA O PROJETO     DE
EXTENSÃO   “DIÁLOGO DE SABERES - TERTÚLIA” 

As professoras Claudemira Vieira Gusmão Lopes e Viviane Camejo Pereira, do
Curso de Licenciatura em Educação do Campo-Ciências da Natureza - Setor Litoral,
torna pública a relação dos candidatos/as aprovados/as no processo seletivo para
bolsista do Projeto de Extensão 'Diálogos e saberes: educação, saúde e cidadania
junto aos povos do campo, águas e florestas'.

Conforme publicado no edital de seleção foram selecionados/as para as duas
bolsas os/as dois/duas primeiros/as colocados/as.

NOME CLASSISIFICAÇÃO
1 Kauane Gabriele Martins Selecionada para bolsa
2 Jessica Carolina Duarte de Oliveira Selecionada para bolsa
3 Rosieli Alves Aguiar suplente
4 Ezequiel Ferraz de Campos suplente
5 Edinalva Dias Peniche suplente
6 Vytoria Caroline Ferreira Pachione suplente
7 Josiane Ribeiro da Silva suplente
8 Daniela Maria Denobi Cabral suplente

Candidatos/as que não compareceram à entrevista:

NOME
Vanessa Muniz Honorato 

Dionísio Rodrigues 

Renan Weldt Ferreira
Sharon Caroline Polucha

Informações gerais

1- A bolsista ou o bolsista receberá via e-mail cadastrado no sistema SIGA um link no
qual deverá obrigatoriamente preencher: I. Declaração de Parentesco; II. O termo de
compromisso com os dados corretos referentes à conta corrente e assiná-lo. 
2- A conta corrente da ou do bolsista deverá observar os quesitos abaixo: I. A conta
deve ser corrente, não sendo aceita conta de investimento ou conta poupança. Só
serão  aceitas  contas  que  o  sistema  de  pagamentos  da  UFPR  possa  efetuar  o
pagamento; II. A conta corrente para recebimento da bolsa de extensão poderá ser de 
qualquer  banco  no  país  e  ativa  (não  bloqueada,  não  cancelada,  nem inativa),  de
qualquer agência. III A conta corrente deve ter como titular o/a bolsista. IV  A conta
corrente deve ser individual, não será aceita conta conjunta.



3- Os candidatos/as tem o prazo até às 17h do dia 26/04/2022 para impetrar
recurso, que pode ser enviado para o e-mail: claudemira@ufpr.br
4-Caso haja mudança da ordem da classificação uma nova lista será divulgada
até às 23h59 do dia 26/04/2022.

Curitiba, 26 de abril de 2022.
Claudemira Vieira Gusmão Lopes              
Coordenadora do Projeto de Extensão 

Viviane Camejo Pereira
Vice-coordenadora do Projeto de Extensão
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