
ESTUDANTES SELECIONADOS PARA OCUPAR VAGAS RESERVADAS DE 

BOLSAS INSTITUCIONAIS NO 2º SEMESTRE LETIVO DE 2016 

3ª CHAMADA 

A PRAEC informa que os estudantes abaixo relacionados estão 

selecionados para ocupar vagas reservadas no Programa Institucional de 

Bolsas - PIBUFLA, seleção 2º período letivo de 2016. O ingresso no 

Programa para fins de recebimento de bolsa ocorrerá a partir de 

novembro/2016 e o início das atividades dos bolsistas em 1º de dezembro 

de 2016. 

Os estudantes selecionados deverão comparecer pessoalmente na 

Secretaria Geral da 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 10 a 14/11/2016, no 

horário de 14 às 18 h,  para obtenção de documento de credenciamento. 

O credenciamento será necessário para inscrição nos editais de seleção de 

bolsistas a serem divulgados pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, 

Pesquisa e Graduação, a partir de 31/10/2016. Os estudantes abaixo 

relacionados que não confirmarem o interesse pala vaga serão 

considerados desistentes e suas vagas imediatamente ocupadas por 

outros estudantes que serão convocados em chamadas seguintes.  

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 no Edital que será 

publicado no site da PROEC. 

O estudante selecionado que tenha interesse na área de pesquisa deverá 

procurar um orientador que queira orientá-lo em projeto de pesquisa 

científica. Identificado o projeto de seu interesse, deverá solicitar ao 

orientador que o inscreva no Edital que será publicado no site da PRP: 

www.prp.ufla.br. 



O estudante selecionado que tenha interesse na área de ensino e 

aprendizagem deverá aguardar o(s) Edital(is) que será(ão) publicado(s) no 

site da PRG: www.prg.ufla.br.  

Orientamos os estudantes que se inscrevam em mais de uma 

modalidade de bolsas, como forma de garantir a inclusão no Programa. 

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

vaga reservada. 

ESTUDANTES SELECIONADOS: 

Nº NOME MATRÍCULA 

1  FILIPE FLORIANAO DA CRUZ 201621022 

2  NEUSA MARIA VERBENO PENHA 201620801 

3  RAFAEL PEREIRA ALVES 201620526 

4  HEMERSON BATISTA FILHO 201610245 

5  RAFAELA DO PRADO REMÉDIO 201620728 

6  THAIS TEODORO DE MOURA 201620496 

7  WESLEY SOARES DE FRANCA 201620319 

  

 


