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EDITAL INTEGRA/UFPR Nº 04/2021 

A Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi Avançados 

(INTEGRA/UFPR) torna pública a lista de candidatos aprovados e classificados na 

etapa de entrevistas e convocação para apresentação de documentos pessoais 

referente ao Processo Seletivo de bolsistas para o Projeto de Extensão 

"Universidade na Escola: democratização do ensino superior a partir dos campi 

interiorizados da UFPR" 

 

1. De acordo com os itens 5.5 e 5.6 do Edital INTEGRA/UFPR nº 01/2021, foram 

aprovados e classificados na etapa de entrevistas os candidatos elencados abaixo, 

estando estes, portanto, aptos à concessão de bolsas: 

Classificação Nome Matrícula 

1 Layliene Kawane de Souza Dias GRR20184303 

2 Victor Hugo da Silva GRR20210943 

3 Vitória de Lara Miranda GRR20184278 

4 Marciele Aparecida Elsenbach Royer GRR20203214 

5 Nicolli Bremer dos Santos GRR20174516 

 

2. Os candidatos classificados deverão apresentar a documentação constante no item 

6.1 do Edital INTEGRA/UFPR nº 01/2021, observando as condições e prazo 

estabelecidos nos itens 6.2 e 7 do mesmo. 

2.1. Os candidatos classificados receberão orientações quanto ao Termo de 

Compromisso no e-mail informado no ato da inscrição. 

2.2. Os documentos pessoais dos candidatos classificados deverão ser enviados por e-

mail para integra@ufpr.br.  

2.3. Os documentos e demais dados pessoais fornecidos serão tratados pelas instâncias 

competentes no processo de concessão das bolsas e para esta finalidade, não havendo 

compartilhamento com terceiros, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - 

Lei 13709/2018). 

3. A Coordenação do Projeto decidiu pela não composição de cadastro reserva para as 

bolsas destinadas à equipe que será formadora das futuras equipes de bolsistas e 

voluntários nos campi avançados. 

3.1. Havendo necessidade de substituições ou ampliação do número de bolsas, a 

Coordenação do Projeto abrirá novo processo seletivo. 
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