
ESTUDANTES SELECIONADOS PARA OCUPAR VAGAS RESERVADAS DE 

BOLSAS INSTITUCIONAIS NO 1º SEMESTRE LETIVO DE 2015 

3ª CHAMADA 

A PRAEC informa que os estudantes abaixo relacionados, estão 

selecionados para ocupar vagas reservadas no Programa Institucional de 

Bolsas - PIBUfla, seleção 1º período letivo de 2015. O ingresso no 

Programa para fins de recebimento de bolsa será a partir de maio/2015 e 

o início das atividades dos bolsistas em 1º de junho de 2015. 

Os estudantes selecionados deverão comparecer pessoalmente na Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários - PRAEC, munidos de CPF e 

dados bancários: nº de conta corrente, agência e banco (não serão aceitas 

contas conjuntas ou de outro titular que não o aluno, ou ainda, conta 

poupança), no período de 05 a 07/5/2015 para obtenção de documento 

de credenciamento necessário para inscrição nos editais de seleção de 

bolsistas a serem divulgados pelas Pró-Reitorias de Extensão e Cultura, 

Pesquisa e Graduação, publicados em 23/4/2015. Os estudantes abaixo 

relacionados que não comparecem no período acima estipulado serão 

considerados desistentes.  

A não inscrição nos editais acima citados implica na perda do direito à 

vaga reservada. 

O Programa Institucional de Bolsas - PIB, contempla atividades nas 

modalidades de ensino e aprendizagem, extensão e cultura e pesquisa. 

O estudante selecionado que tenha interesse na área de extensão e 

cultura, deverá procurar um orientador de seu interesse por conta própria 

ou por meio de consulta aos programas e projetos registrados na Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC: www.proec.ufla.br . Identificado o 

programa/projeto de seu interesse, deverá solicitar ao 

coordenador/orientador carta de aceite e inscrever-se pessoalmente, no 

Edital publicado na página da PROEC, em 23/4/2015. 

O estudante selecionado que tenha interesse na área de pesquisa, deverá 

procurar um orientador de seu interesse que queira orientá-lo em projeto 

de pesquisa científica. Identificado o projeto de seu interesse, deverá 



 

 

solicitar ao orientador que o inscreva no Edital publicado na página da 

PRP: www.prp.ufla.br, em 23/4/2015. 

O estudante selecionado que tenha interesse na área de ensino e 

aprendizagem, deverá inscrever-se no(s) Edital(is) publicado(s) na página 

da PRG: www.prg.ufla.br, em 23/4/2015. Orientamos os estudantes que 

se inscreverem nesta modalidade de bolsas, que o façam também nos 

Editais de extensão e cultura e/ou pesquisa, já que o número de vagas 

desta modalidade de bolsa é limitado. 

VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA 

Nº NOME MATRÍCULA 

1  Fábio Eduardo dos Santos 201420594 

2  Gustavo Henrique Silva Silvério 201510920 

3  Lucas Daniel Dias Salomão 201410884 

4  Mariana Miranda Belarmino 201510855 

5  Rafaela Alice Pereira 201510161 

6  Raí Caires de Paula 201510327 

7  Raquel Alves da Silva 201510894 

8  Thiago de Oliveira Matioli 201510051 

9  Wagner Alefe Schiavoni 201410309 

 

 

Lavras, 05 de maio de 2015. 

 
 
 

Soraya Comanducci da Silva Carvalho 
Coordenadora de Programas Sociais 

 
 
 
 
 
 
 

João Almir Oliveira 
Pró-Reitor 

 
 

 

 


