
EDITAL DE DIVULGAÇÃO Nº 182/2022-PROECE/UFMS

 

Resultado do Processo Sele�vo para seleção de Bolsistas de Extensão vinculados a Ações de
Extensão aprovadas na UFMS.

                           

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio da Pró-
Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), no uso de suas atribuições legais e nos
termos do Plano de Governança de Bolsas, Auxílios e Retribuição Pecuniária e Normas que
Regulamentam as Ações de Extensão da UFMS, a Resolução nº 15 COEX/UFMS, de 23 de
março de 2021, implementado pela Resolução CD/UFMS nº 169, de 2 de agosto de 2021, e o
Decreto nº 7.416, de 30 de dezembro de 2010, a Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018,
da Câmara de Educação Superior e demais legislações per�nentes, torna público o resultado
do Processo Sele�vo para seleção de Bolsistas de Extensão vinculados a Ações de Extensão
aprovadas na UFMS - Edital de divulgação nº 1/2022-PROECE/UFMS.

 

1. DO RESULTADO

1.1 Relação dos selecionados:

Nome do
aluno Projeto vinculado

Início
da
bolsa

Encerramento
da bolsa Valor Fonte

pagadora 

Nathália
Soares Lima

Clima�zação de residências com uso de
recicláveis jul/22 nov/22 R$

400,00 UFMS

Yuri Bervig
da Cunha

Desenvolvimento de ações de extensão
na modalidade Curso, des�nados ao
exercício da educação, cidadania,
mobilidade, engenharia de tráfego e
segurança no trânsito 

jul/22 out/22 R$
400,00 FAPEC

Sing
Caroline
Borges dos
Santos
Corrêa

Bioeconomia e prospecção de recursos
gené�cos da agrobiodiversidade nos
Biomas Cerrado e Pantanal 

ago/22 dez/22 R$
400,00 FAPEC

Heloice
Vitoria
Mar�ns
Souza

Bioeconomia e prospecção de recursos
gené�cos da agrobiodiversidade nos
Biomas Cerrado e Pantanal 

ago/22 dez/22 R$
400,00 FAPEC

Leandra
Zapeline
Lemes

Bioeconomia e prospecção de recursos
gené�cos da agrobiodiversidade nos
Biomas Cerrado e Pantanal 

ago/22 dez/22 R$
400,00 FAPEC

Mariana
Rodrigues
de Moraes

Bioeconomia e prospecção de recursos
gené�cos da agrobiodiversidade nos
Biomas Cerrado e Pantanal 

ago/22 dez/22 R$
400,00 FAPEC

Paulo
Henrique
Paraba Lino

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações

jul/22 nov/23 R$
700,00

FAPEC
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necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do Programa
Nacional de Reforma Agrária e de
Regularização Fundiária no Estado do
Acre

Paula
Lasalvia
Schussler

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do Programa
Nacional de Reforma Agrária e de
Regularização Fundiária no Estado do
Acre

jul/22 nov/23 R$
700,00 FAPEC

Wilker
Medeiros
Bento

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Gabriela
Lima
Caixeta de
Deus

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Isabela
Barbosa
Rodrigues

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Geovana
Macena
Teodoro

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Gabriella
Hippy da
Rocha

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Isabella
Córdova de
Oliveira
Souza

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Gabriele
Araujo

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional

ago/22 mai/23 R$
800,00

FAPEC 11/07/2022
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Gomes com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

Filipe
Cardoso
Braga

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Mateus
Gomes
Andrade

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Gabriel
Fernando
Fontoura
Lorenzon

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Wanessa
Raquel
Pinheiro de
Oliveira

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Alessandra
Teresa
Pereira de
Barros

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Marina
Pansani
Ramos

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Isadora
Ferreira
Prado

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Pedro
Ramos
Brandão

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações

ago/22 mai/23 R$
800,00

FAPEC
11/07/2022
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necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

Mirela da
Silva Santos

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Thaís
Gianini Dias

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Maysa
Xavier
Pereira

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Liandra de
Alencar
Marques

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Jéssica
Vitória
Gaspar
Freitas

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Lucas Fina
do
Nascimento

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Giullia
Gabrielli
Galiciani

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Flavia
Calazan
Benites

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de

ago/22 mai/23 R$
800,00

FAPEC
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assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

Jessica
Rocha
Neves

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Karla de
Rezende
Souza

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Laís Gianini
Dias

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Rodrigo
Santos
Magalhães

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Isabela de
Souza Lima

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Joan Lucas
Oliveira
Silva

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC

Beatriz
Carvalho
Lourenconi

Desenvolvimento de processos
inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações
necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa
nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

ago/22 mai/23 R$
800,00 FAPEC
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Nome do
aluno

Projeto vinculado Classificação

Mayara
dos Santos
Cirqueira

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

1º

Maria
Amelia
Carvalho
Campos

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

2º

Isabelle
Nantes
Conceição
de Oliveira

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

3º

Debora
Oliveira de
Almeida

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

4º

Rafael
Yukio
Macena
Yaguinuma

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

5º

Phamella
Oliveira
Lescano
de Ávila

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

6º

Giuliano
Fernandes

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

7º

Silmara
Soares
Carreira

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

8º

Ingricheli
da Costa
Rodrigues

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

9º

Thalyta
Nicolly
Mohr
Kublik

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

10º

Helena
Cuevas
Andrade

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

11º

Mariana
Lopes
Alves

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

12º

Maria
Eduarda
Barros dos
Santos

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

13º

Carlos
Eduardo

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de

14º
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Costa Kirch assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

Wanessa
Pereira
Toto

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

15º

Bruna Dias
Abes

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

16º

Maria
Eduarda
da Silva
Cole�

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

17º

Gabriela
Cantero
Benites

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

18º

Gabriela
Lima
Canassa

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

1º

Felipe
Marchese

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

2º

Richard de
Lima Silva

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

3º

Aline
Souza
Costa de
Paulo

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

4º

Le�cia
Marcia
Pascoalete
Rosa

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

5º

Lucas
Meneses
Lavezo

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

6º

Janaina
Vanessa
da Silva

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

1º

Gabriel
Silva de
Azevedo

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

2º

Ana Paula
Alves Xisto

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

3º

Graciéli de
Souza

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de

4º
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Oliveira assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

Gabriela
Boeira
Ribeiro

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

5º

Welerson
Junio
Oliveira de
Jesus

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

1º

Guilherme
Augusto
da Silva

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

2º

Sandy da
Silva Ribas

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

3º

Nivea
Crispim da
Silva
Santos

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

4º

Jair de
Brito
Vargas

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

5º

Rebeca
Pastora
Borges

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

1º

Kalel
Caetano
da Silva

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

2º

Samuel de
Souza
Chaves

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

3º

Roberty
Coene
Fleitas

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

4º

Gustavo
Campos
Carvajal

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

5º

Ranielly
Garcia da
Silva

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

1º

Waylla
Chris�na
da Silva

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

2º

Lorrainy
Fernandes

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de

3º
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de Lima assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

Marielli
Vilalva de
Jesus

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

4º

Alicia
Hellen
Patricio
Pereira

Desenvolvimento de processos inovadores de supervisão ocupacional
com o ímpeto de promover ações necessárias à �tulação em projetos de
assentamento federais do programa nacional de reforma agrária e de
regularização fundiária no estado do MS

5º

Giovanna
Celaine
Pedro
Fialho

Clima�zação de residências com uso de recicláveis 1º

Isabela da
Silva
Marino

Clima�zação de residências com uso de recicláveis 2º

 

2. DAS PROVIDÊNCIAS PARA A CONCESSÃO DAS BOLSAS

2.1. Os estudantes aprovados deverão preencher, sob orientação do Coordenador/orientador
da Ação de Extensão, o TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE EXTENSÃO (anexo I), devendo o
Coordenador enviar o referido Termo e as cópias de comprovante de abertura ou de
existência de conta corrente em nome do bolsista (onde constem nome e número do banco,
número da agência e número da conta corrente), até o dia 15 de julho 2022, para o e-mail
sepex.proece@ufms.br.

2.2. O aluno aprovado que desis�r da Bolsa deverá formular por escrito o pedido de
cancelamento da bolsa, via e-mail, para sepex.proece@ufms.br, antes do dia 15 de cada mês.

2.3. A folha de pagamento de Bolsa será enviada para o setor de pagamento da
Proplan/UFMS até o dia 15 de cada mês, e o pagamento da Bolsa será creditado sempre após
o dia 10 do mês subsequente.

2.4. O pagamento da é de responsabilidade da FAPEC.

 

Campo Grande, 8 de julho de 2022.

 

 

 

Marcelo Fernandes Pereira

Pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte.
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ANEXO I – EDITAL DE DIVULGAÇÃO Nº 182/2022-PROECE/UFMS 

TERMO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE EXTENSÃO

(RESOLUÇÃO Nº 169-CD/UFMS, DE 2 DE AGOSTO DE 2021)

1. FONTE PAGADORA

UFMS (   )             FAPEC (   )               ARRECADAÇÃO PRÓPRIA (   )

 

2. DADOS DO BENEFICIÁRIO

NOME COMPLETO:
CURSO DE GRADUAÇÃO/UNIDADE:
RGA: CPF: TELEFONE:
E-MAIL:

 

3. DADOS BANCÁRIOS (preencher somente se a fonte pagadora é a UFMS)

BANCO Nº: NOME DO BANCO:
AGÊNCIA Nº: CONTA CORRENTE Nº:

 

4. DADOS DO PROJETO

TÍTULO:
COORDENADOR(A): UNIDADE:
EDITAL: PROTOCOLO:
INÍCIO DA EXECUÇÃO: TÉRMINO DA EXECUÇÃO:

 

5. PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO

VALOR MENSAL: Nº MESES:
MÊS/ANO DE INÍCIO: MÊS/ANO DE TÉRMINO:

 

6. COMPROMISSOS

Eu, discente de graduação acima qualificado, contemplado com Bolsa de
Extensão conforme processo sele�vo disciplinado pelo edital específico, por conhecer e estar
de acordo com as regras e normas fixadas pelo Plano de Governança de Bolsas e Auxílios
(RESOLUÇÃO CD Nº 169, DE 2 DE AGOSTO DE 2021) e pelo referido edital, comprometo-me a
dedicar 20h semanais para cumprir com zelo as a�vidades a mim atribuídas como bolsista da
Ação de Extensão em epígrafe, bem como apresentar relatório final de todas as a�vidades
realizadas durante a vigência da Bolsa. DECLARO ainda, sob as penas da lei, que NÃO sou
beneficiário de bolsa de qualquer órgão financiador e que aceito todas as condições da
concessão e assumo o compromisso de cumprir o estabelecido na Resolução nº 169/2021.

 

 

_______________________                 _____________________

              Local e data                                  Assinatura do(a) Bolsista
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Eu, servidor acima qualificado, por conhecer e estar de acordo com as regras e
normas fixadas pelo Plano de Governança de Bolsas e Auxílios (RESOLUÇÃO CD Nº 169, DE 2
DE AGOSTO DE 2021), assumo a responsabilidade pelo controle de frequência e
comprometendo-me a zelar para que suas a�vidades e cumprimento da carga horária
semanal sejam condizentes com seu processo forma�vo e com o plano de trabalho
simplificado. Nestes termos, requeiro à Proece a inclusão do beneficiário nas folhas de
pagamento de bolsistas correspondentes ao período de vigência da bolsa e me comprometo a
comunicar à Proece, até o dia 15 de cada mês, eventual necessidade de suspensão do
pagamento ou de subs�tuição do bolsista.

 
 
 

_______________________                 _____________________

              Local e data                                  Assinatura do(a) Coordenador(a)

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fernandes Pereira, Pró-
Reitor(a), em 09/07/2022, às 08:20, conforme horário oficial de Mato Grosso
do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3399472 e o código CRC 0276EA03.

 

GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone: (67)3345-7232/7233 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000979/2022-77 SEI nº 3399472

11/07/2022

N° 7834
Pg. 194


