
 

EDITAL Nº 03/2016  
PROJETO UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS 

 

Tendo em vista a seleção de inscritos para o projeto Mídia e Juventude: contribuições 
para a leitura crítica de mundo no edital 01/2016, e retificado pelo edital 2/2016, comunicamos 
abaixo a lista dos aprovados para bolsas direcionadas a acadêmicos dos cursos de licenciatura em 
Artes Visuais ou Pedagogia ou de História da Universidade Estadual Ponta Grossa e para Recém 
Formado dos cursos de Licenciatura em Artes Visuais ou em Pedagogia.  
 
Os candidatos abaixo foram aprovados para o recebimento de bolsas: 
 
Recém Formado  
Valdir Heitkoeter de Melo Junior 
 
Graduandos: 
1vaga para o curso de Artes Visuais 
Denise C. Madureira  
 
1 vaga para o curso de Licenciatura em História 
Thomas Maycon Maciel 
  
2 vagas para o curso de Pedagogia 
Pauane Caroline Heidelmann 
Jeynnie Liohana Ruths 
 
Lista de espera.  
OBS - Os candidatos da lista de espera para as vagas de graduação serão chamados por cursos, 
quando for o caso de haver alguma desistência ou impedimento, no momento da assinatura do 
Convênio junto a SETI, serão convocados de acordo coma lista de espera para cada categoria. Caso 
não haja candidatos habilitados de um determinado curso, poderão ser chamados para preencher 
a vaga candidatos de outros cursos. Por exemplo, caso não haja candidatos de graduação em 
Licenciatura em Pedagogia, habilitados para assumir a vaga no momento da assinatura do 
convênio com a SETI, essa vaga poderá ser preenchida por candidatos de outros cursos, a critério 
dos professores coordenadores.  
 
Lista de Espera Recém-formado: 
1-Alisson Thiago do Nascimento (Artes Visuais). 
2-Caroline de Biassio Kret (Artes Visuais). 
3-Natali de Fátima dos Santos (Pedagogia). 
4-Gregory Luiz Rolin Rosa (Pedagogia). 
5-Daniérika Lemes (Artes Visuais). 
6-Ana Paula de Almeida (Artes Visuais). 
 
Lista de espera de graduandos em Licenciatura em Artes Visuais: 
1-Ketlyn Caroline de Souza. 
2-Brienna Margraf. 
3-Thayane de Toledo. 
4-Eduarda Alves de Oliveira. 
5-Murilo A. R. Silva 
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EDITAL PROEX Nº 015/2010 
 



 
Lista de espera de graduandos em Licenciatura em História 
1- Lucas Otávio Boamorte. 
2- Waléria de Fátima P. da Cruz. 
3- Waldece Wagner Alexandre de Souza. 

 
Lista de espera para graduandos em Licenciatura em Pedagogia 
1-Gisele Aparecida Machado de Oliveira. 
2-Ana Paula Domingos. 
3-Gabriela Rodrigues de Souza.  
4- Fernanda Santos de Oliveira. 
5- Pedro Vitor Delfino 
 

Lembramos que a carga horária a ser cumprida pelos graduandos selecionados é de 20 
(vinte) horas semanais, de acordo com o plano de trabalho definido, com bolsa no valor de R$ 
745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais) por mês, com contratação de 12 (doze) meses e está 
condicionada (ou seja, somente poderá ser efetivada) após a assinatura do Termo de Cooperação 
ou Convênio entre SETI e UEPG, bem como da liberação dos recursos financeiros por parte da SETI. 

A carga horária a ser cumprida pelos recém-formados selecionados é de 40 (quarenta) 
horas semanais, de acordo com o plano de trabalho definido, com bolsa no valor de R$ 2.000,00 
(dois mil reais) por mês, com contratação de 12 (doze) meses e condicionada (ou seja, somente 
poderá ser efetivada) após a assinatura do Termo de Cooperação ou Convênio entre SETI e 
UEPG, bem como da liberação dos recursos financeiros por parte da SETI. 
 
§1  - Fica vedado a qualquer bolsista vinculado a este Edital acumular bolsa de qualquer natureza 
ou manter qualquer vínculo empregatício. 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de coordenação. 
             
 

 
Ponta Grossa, 19 de dezembro de 2016. 

 
 
 

Márcia Barbosa da Silva, Nelson Silva Junior, Lucimara Cristina de Paula e Robson Laverdi 
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