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EDITAL PROEX  nº 026/2017 

 

RESULTADO 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 Institucional de Apoio à Inclusão Social, Pesquisa e Extensão Universitária - 

PIBIS - 2017 e ao Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária - 2017,  relativos 

aos Editais nº 011 e 12/2017, respectivamente: 

 

PROPONENTE PROTOCOLO Nº RESULTADO DO RECURSO 

Rita de Cássia da Silva 

Oliveira 

11766/2017 Indeferido – A pontuação que foi considerada na 

inscrição é pertinente ao projeto de extensão com o 

qual se pretende obter a bolsa de extensão.  

Paola Andressa 

Scortegagna 

11767/2017 Indeferido – A documentação deve ser pertinente 

ao projeto em que se pleiteou a bolsa de extensão, 

não sendo possível a juntada de documento de 

forma extemporânea. 

Nilo Massaru Okuno 11816/2017 Indeferido – Item 6.1(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 7 

“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.  

Fábio Augusto Steyer 11817/2017 Indeferido - Item 6.1(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 7 

“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. No caso em 

questão, o acadêmico não apresenta documento 

que comprove a frequência do acadêmico. 

Cleide Lavoratti 11906/2017 Indeferido – Item 6.1(ii) “Das Inscrições” -  é de 

responsabilidade do Professor a anexação no 
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sistema online de todos os documentos de caráter 

obrigatório que comprovem a habilitação do 

Professor e do(s) acadêmico(s) indicado(s) e 7 

“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.No caso em 

questão, não houve o cumprimento de item 

obrigatório consistente na juntada de Plano de 

Trabalho assinado. 

Cleide Lavoratti 11904/2017 Indeferido - Item 6.1(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 7 

“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. No caso em 

questão, não houve o cumprimento de item 

obrigatório consistente na juntada de Plano de 

Trabalho assinado. 

 

 

 

 

 

 

Ponta Grossa, 14 de junho de 2017. 
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