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NOTA ACERCA DO RESULTADO DEFINITIVO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE 

BOLSAS EXTENSÃO 2019, EDITAL PROEC/UFPR 23/2018. 

 

Após a análise dos recursos, foi divulgada o RESULTADO DEFINITIVO DO EDITAL 

PROEC/UFPR N.º 23/2018 com LISTA DEFINITIVA DA DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

2019. Esse resultado foi alcançado, após a análise dos recursos, considerando: 

UMA bolsa por projeto/programa que teve pontuação de 70 ou mais. Essa bolsa foi 

atribuída ao Plano de Trabalho melhor pontuado no projeto/programa. No caso de empate, foi 

atribuído o critério 7.12 do edital. 

Não houve excedente de bolsas para cota vulnerabilidade (todas foram preenchidas). 

Houve excedente de bolsas para a cota dos recém extensionista. Nesse caso, e de acordo 

com o item 4.4 do Edital, essas bolsas foram conduzidas à concorrência geral. 

 Após essa primeira distribuição, foi concedida mais uma bolsa, aos projetos/programas 

com as melhores pontuações de acordo com os Planos de Trabalho, com os critérios da 

concorrência geral. 

 Não foi possível contemplar todos os programas/projetos inscritos com duas bolsas. 

Foi gerado uma lista de espera (a partir da p. 48 do RESULTADO DEFINITIVO DO 

EDITAL PROEC/UFPR N.º 23/2018). A ordem desta lista dá prioridade aos projetos que não 

puderam ser contemplados com a segunda bolsa e que possuem pontuação classificatória.  

Foi divulgado (a partir da p. 69 do RESULTADO DEFINITIVO DO EDITAL 

PROEC/UFPR N.º 23/2018) a LISTA DEFINITIVA DE DESCLASSIFICADOS EM ORDEM 

ALFABÉTICA, com o motivo da desclassificação. 

Neste mesmo documento, o ANEXO I tem os PROCEDIMENTOS PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DE BOLSAS 2019. Esses procedimentos facilitarão a implementação de 

bolsas sem a necessidade de documento impresso ou assinatura presencial. Tudo será 

diretamente no sistema SIGA. 
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