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Resultado Seleção de bolsistas de extensão 

EDITAL Nº 4/2021/PROEX EDITAL COVID-19 

 

A professora Margarete Maria de Lima no uso de suas atribuições, conforme disposto 

no EDITAL Nº 4/2021/PROEX EDITAL COVID-19) torna pública o resultado da 

seleção de bolsistas de extensão no projeto: Grupo de Gestantes e Casais Grávidos 

online: tecnologia educativa interdisciplinar na prevenção à covid-19 em gestantes, 

puérperas e recém-nascido.  

 

Quadro 01 – Relação dos inscritos 

Candidato Homologação 

1. Candidata – matricula nº 19200061 Homologada 

2. Candidata – matricula nº 19102304 Homologada 

3. Candidata – matricula nº 16200261 Homologada 

4. Candidata – matricula nº 19200072 Homologada 

5. Candidata – matricula nº 18100143 Homologada 

6. Candidata – matricula nº 19200074 Homologada 

7. Candidata – matricula nº 17200077 Homologada 

8. Candidata – matricula nº 17202029 Homologada 

9. Candidata – matricula nº 17206408 Homologada 

10. Candidata – matricula nº 16204960 Homologada 

11. Candidata – matricula nº 17200081 Homologada 

12. Candidata – matricula nº 18103798 

 

 

 

 

 

Não homologada conforme item do edital 

3.5. não ter vínculo empregatício ou receber 

outra bolsa de qualquer natureza (exceto a 

Bolsa Estudantil instituída pela Resolução n' 

32/CUn/2013).  

  

 

 



Quadro 02 – Resultado da seleção dos bolsistas  

Resultado por ordem de Classificação após preenchimento do formulário online e 

entrevista 

Candidato Homologação 

1º lugar - Candidata – matricula nº 16200261 Aprovada  

2º lugar - Candidata – matricula nº 17200077 Aprovada 

3º lugar – Candidata – matricula nº 17202029 

Classificada. (não aprovada dentro do número 

de vagas do edital) 

4º lugar – Candidata – matricula nº 19102304 

Classificada. (não aprovada dentro do número 

de vagas do edital) 

5º lugar – Candidata – matricula nº 19200061 

Classificada. (não aprovada dentro do número 

de vagas do edital) 

6º lugar – Candidata – matricula nº 16204960 

Classificada. (não aprovada dentro do número 

de vagas do edital) 

7º lugar – Candidata – matricula nº 19200072 

Classificada. (não aprovada dentro do número 

de vagas do edital) 

Candidata – matricula nº 18100143 

Não preencheu o formulário e não compareceu 

a entrevista  

Candidata – matricula nº 19200074 

Não preencheu o formulário e não compareceu 

a entrevista 

Candidata – matricula nº 17206408 

Não preencheu o formulário e não compareceu 

a entrevista 

Candidata – matricula nº 17200081 

Não preencheu o formulário e não compareceu 

a entrevista 

 

 

 

 

Professora Dra. Margarete Maria de Lima 

Coordenadora do projeto 

Florianópolis, 29 de abril de 2021.  
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