
 

EDITAL Nº 8/2022/PROEX 

PROBOLSAS AÇÕES AFIRMATIVAS 2023 

RESULTADO FINAL 

 
1) Propostas aprovadas. 

 

Classifi
cação 

Nota Coordenadores Propostas aprovadas 
Bolsas 

aprovadas 
Recurso 

financeiro 

1 97,00 Juliana Pires da Silva 
202207687 - Visitas Guiadas ao Centro de Ciências, 
Tecnologias e Saúde (CTS) do Campus Araranguá 

1 0,00 

2 96,00 
Camila Camilozzi Alves Costa de  
Albuquerque Araújo 

202219448 - Vem pra UFSC você também! Política de 
Ações Afirmativas: uma Universidade para todos! 

1 0,00 

3 94,50 Ricardo Socas Wiese 

202219392 - Perspectivas interdisciplinares para 
divulgação da moradia estudantil indígena da UFSC e 
seus entrelaces com a permanência estudantil e o 
território indígena. 

4 4.000,00 

4 93,50 Bruno Renaly Souza Figueiredo 
202219467 - Aliando o conhecimento científico e de 
comunidades tradicionais para a conservação da 
biodiversidade aquática 

2 0,00 

5 91,00 Diego Nunes 
202220486 - Direito e Equidade - formação à 
comunidade 

4 1.216,00 

6 88,50 Selene de Souza Siqueira Soares 202219157 - Projeto Fadas Madrinhas 4 0,00 

7 87,50 Andréa Sabedra Bordin 
202219299 - Pensamento computacional e ações 
afirmativas: Ações para ampliar o conhecimento e o 
acesso à educação superior pública 

4 3.500,00 

8 84,00 
Marilise Luiza Martins dos Reis 
Sayão 

202219465 - Rodas de conversa para o enfrentamento 
do racismo, do capacitismo e da violência de gênero 
com foco no ambiente escolar 

4 0,00 



9 83,00 George Luiz França 
202219361 - Fortalecimento e consolidação das ações 
afirmativas na educação básica da UFSC 

4 0,00 

10 80,50 Fábio Peres Gonçalves 
202218963 - Formação de docentes de Química na 
abordagem do racismo 

4 0,00 

11 77,50 Eduardo Vilar Bonaldi 
202220379 - Embaixadoras e Embaixadores das Ações 
Afirmativas na UFSC 

4 0,00 

Total 36 8.716,00 

 
 

2) Orientações aos coordenadores contemplados. 
 
Os coordenadores contemplados deverão observar atentamente o Edital, item 6 – DAS RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR 
CONTEMPLADO e item 7 – DA LIBERAÇÃO DAS BOLSAS. 
 
a) Cabe ao coordenador realizar processo público para seleção dos bolsistas observando o item 2.3 deste edital (modelo de edital 

disponível na página da PROEX) e divulgar amplamente o processo de seleção, com antecedência mínima de oito dias antes da 
sua realização. 

b) Os bolsistas selecionados deverão ser cadastrados na aba “participante” do SIGPEX, observando o período, o valor da bolsa 
(mensal e total) e o tipo de bolsa (Bolsa de Extensão – PROBOLSA AA). O estudante selecionado deverá anexar ao cadastro do 
SIGPEX declaração da PROAFE comprovando seu ingresso por meio de AA (solicitar por e-mail proafe@contato.ufsc.br). 

c) A aba “financiamento” do SIGPEX deverá ser preenchida com as seguintes informações:  

 Unidade Gestora PROEX/SEPLAN/UFSC,  

 Financiamento esfera “federal”, “tipo III",  

 Financiador “Universidade Federal de Santa Catarina",  

 Edital “Edital 8/2022/PROEX – PROBOLSAS AA 2023”, valor total recebido no edital 

 Em despesas, preencher valor total das bolsas e valor de deslocamento/alimentação em campos separados. 

d) O coordenador deverá atestar mensalmente a frequência dos bolsistas no SIGPEX. O pagamento mensal do bolsista estará 
condicionado à frequência do mesmo atestada pelo coordenador do projeto. 

https://proex.ufsc.br/files/2022/11/Edital-08-2022-PROEX-Edital-PROBOLSAS-AA-2023.pdf
https://proex.ufsc.br/files/2022/11/Edital-08-2022-PROEX-Edital-PROBOLSAS-AA-2023.pdf


e) Para o pagamento da bolsa referente ao mês de março, os bolsistas deverão estar cadastrados no SIGPEX impreterivelmente 
até o dia 28 de fevereiro de 2023.  

f) Os coordenadores que não cadastrarem os bolsistas até o dia 15 de março de 2023 terão suas bolsas canceladas. 

 
 
Florianópolis, 27/12/2022 
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