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DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DAS PROPOSTAS DE EXTENSÃO 
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1. ATRIBUIÇÃO DE COTAS DE BOLSAS DAS PROPOSTAS DE EXTENSÃO         

UNIVERSITÁRIA (EU) 
 

Classificação  Projeto Orientador(A) Cota de bolsa 

1º 
Museu digital: experiências de luta e      
resistência das periferias na pandemia     
da COVID-19 

ANA RITA UHLE 01 

2º Preparatório Celpe-Bras 2020.2 
LAURA MÁRCIA 

LUIZA 
FERREIRA 

01 

3º 
Redes sociais e portal educativo     
Ecologia e Saúde 
 

ANA ALICE 
AGUIAR 

ELEUTERIO 
01 

4º 

Universidade e Sociedade - O que a       
universidade pública pode oferecer aos     
estudantes -Eletroquímica ao alcance    
de toda a sociedade 

JOSÉ RICARDO 
CEZAR 

SALGADO 
01 

5º 
Seminários de Apreciação musical e     
História da música na América Latina      
para estudantes do Ensino Médio 

ANALÍA 
CHERNAVSKY 01 

6º 
Tandem en la Triple Frontera:     
aproximando línguas-culturas  
latino-americanas 

LARISSA PAULA 
TIRLONI 01 

7º Práticas pedagógicas do português e suas      
variações linguísticas 

SIMONE BEATRIZ 
CORDEIRO 

RIBEIRO 
01 

8º 
Aprender a Viver: mediando relações     
(sobre, com e no) mundo através do       
Ensino de Biologia 

MARCELA 
STUKER KROPF 01 

9º 

Políticas Públicas de Desenvolvimento    
Rural e Segurança Alimentar no âmbito      
da REAF (Reunião Especializada sobre     
Agricultura Familiar do Mercosul) 

RÉGIS DA 
CUNHA BELEM 01 

10º Português para Estrangeiros em Foz do      
Iguaçu: integração pela diversidade e     

RINALDO VITOR 
DA COSTA 01 



interdisciplinaridade em tempos de    
COVID-19 

11º 

Divulgação científica por meio das redes      
sociais: aproximações entre arte e     
ciência para um afastamento das fake      
news 

WELINGTON 
FRANCISCO Cadastro de reserva 

12º Conhecendo Aedes aegypti e Aedes     
albopictus, os mosquitos dos VÁRIOS     
vírus 

CRISTIAN 
ANTONIO ROJAS Cadastro de reserva 

13º Mobilang UNILA: mobilidade,   
cidadania e plurilinguismo na tríplice     
fronteira 

VALDILENA 
RAMME Cadastro de reserva 

14º 
Concurso de Pontes de Macarrão 2021 

ULISES 
BOBADILLA 
GUADALUPE 

Cadastro de reserva 

15º Contribuição Para Preparação dos    
Jovens para os Desafios da Sociedade      
Contemporânea 

HERLANDER DA 
MATA 

FERNANDES 
LIMA 

Cadastro de reserva 

 
 

2. ORIENTAÇÕES PARA CADASTRO DO PROJETO NO SIGAA E INDICAÇÃO DE          
BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 
2.1. Os requisitos gerais para seleção e compromissos assumidos pelos(as) docentes e discentes estão              
dispostos no item 4 do Edital Conjunto 01/2020/PRPPG/PROEX. 
 
2.2. O(A) docente orientador(a) contemplado com cota de bolsa, deverá observar os seguintes passos:  

a) registrar o projeto no SIGAA até dia 24 de agosto, com o mesmo conteúdo da proposta                
inscrita e aprovada (TUTORIAL I); 

b) após a seleção, indicar o(a) bolsista(a) cadastrando seu Plano de Trabalho no SIGAA             
(TUTORIAL II) até o dia 02 de setembro;  

c) encaminhar à PROEX, via Formulário Inscreva, o plano de trabalho do bolsista, ANEXO IV              
deste edital, assinado com caneta azul e digitalizado, para envio à Fundação Araucária. 

 
2.3. O não cumprimento do exposto nos prazos previstos em cronograma (ANEXO III) ocasionará a               
perda da cota de bolsa pelo(a) orientador(a) e sua desclassificação. 
 
2.4. A seleção de bolsistas é responsabilidade do(a) orientador/coordenador(a), que deverá assegurar            
amplo direito a participação. 
 
2.5. Para fins de homologação das bolsas, a PROEX utilizará os nomes dos(as) bolsistas indicados(as)               
nos Planos de Trabalho cadastrados no SIGAA pelo(a) orientador/coordenador(a) no período           
estabelecido em cronograma.  
 

https://documentos.unila.edu.br/system/tdf/arquivos/editais/unila_2020_edital_conjunto_proex_prppg_1.pdf?file=1&type=node&id=5379
https://drive.google.com/file/d/1qB6C6G9nwYaOte5E6ilQv0h28UMQjjj-/view
https://drive.google.com/file/d/1tDldqmZXVBom0Z9YP9-f4Dt8gl8YqjcA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WEe0jnX5n-bZxdzYFJ_a_ZTCGugiorts/view?usp=sharing
https://inscreva.unila.edu.br/events/1300/subscriptions/new


2.6. A implementação da bolsa está condicionada à indicação de bolsista e à assinatura do termo de                 
compromisso, no SIGAA, pelo(a) orientador(a) e orientando(a) (TUTORIAL II e TUTORIAL III).            
O período da bolsa está condicionado à assinatura do Convênio e ao repasse de recursos pela                
Fundação Araucária. 

https://drive.google.com/file/d/1WEe0jnX5n-bZxdzYFJ_a_ZTCGugiorts/view
https://drive.google.com/file/d/0B0usMOKFjNCeNlcyUUZvVThVcHc/view?usp=sharing

