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EDITAL PROEX  nº 016/2017 

 

RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

A Comissão de Assessoramento Técnico-Científico da Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Culturais, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 

da Portaria R. nº 258/2016, torna público o resultado da análise dos recursos 

apresentados para o processo de seleção ao Programa de Bolsas PROEX 2017,  

relativas ao Edital nº 008/2017: 

 

 

PROPONENTE PROTOCOLO Nº RESULTADO DO RECURSO 

Caroline T. Saad 10098/2017 Indeferido – Item 4(ii) “Das Inscrições” -  é 

de responsabilidade do Professor a 

anexação no sistema online de todos os 

documentos de caráter obrigatório que 

comprovem a habilitação do Professor e 

do(s) acadêmico(s) indicado(s) e 4.1 

“Critérios de Indeferimento da Inscrição” - a 

não observância dos critérios de habilitação 

pela ausência de documentos 

comprobatórios nas condições 

estabelecidas implicará na imediata 

desclassificação do proponente 

Cristina B. Fadel 10163/2017 Indeferido – O Item 3.1 “Documentação de 

caráter obrigatório que deverá inserida no 

Sistema Online de Inscrições para a 

comprovação dos itens da habilitação do 

Professor(a)” , especifica que deve ser 

apresentado o Relatório de Inadimplência 

individual da Política Docente e não o 

estrato de atividades de extensão, que são 

documentos distintos. 

Fabiana  Bucholdz 10161/2017 Indeferido – O Item 3.1 “Documentação de 

caráter obrigatório que deverá inserida no 

Sistema Online de Inscrições para a 

comprovação dos itens da habilitação do 

Professor(a)” , especifica que deve ser 

apresentado o Relatório de Inadimplência 

individual da Política Docente e não o 

estrato de atividades de extensão, que são 

documentos distintos. 
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PROPONENTE PROTOCOLO Nº RESULTADO DO RECURSO 

Fabiana Postiglione 

Mansani 

10121/2017 Indeferido - Item 4(ii) “Das Inscrições” -  é 

de responsabilidade do Professor a 

anexação no sistema online de todos os 

documentos de caráter obrigatório que 

comprovem a habilitação do Professor e 

do(s) acadêmico(s) indicado(s) e 4.1 

“Critérios de Indeferimento da Inscrição” - a 

não observância dos critérios de habilitação 

pela ausência de documentos 

comprobatórios nas condições 

estabelecidas implicará na imediata 

desclassificação do proponente  

Karina Janz Woitowicz 10178/2017 Indeferido – O Item 3.1 “Documentação de 

caráter obrigatório que deverá inserida no 

Sistema Online de Inscrições para a 

comprovação dos itens da habilitação do 

Professor(a)” , especifica que deve ser 

apresentado o Relatório de Inadimplência 

individual da Política Docente e não o 

estrato de atividades de extensão, que são 

documentos distintos. 

 

 

 

Ponta Grossa, 14 de junho de 2017. 

 

 

  

COMISSÃO DE ASSESSORAMENTO 

TÉCNICO-CIENTÍFICO DA PROEX  


