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Resultado Seleção de bolsistas de extensão 

EDITAL 10/2021/PROEX Edital PROBOLSAS 2022 

 

A professora Ariane Thaise Frello Roque no uso de suas atribuições, conforme disposto 

no EDITAL 10/2021/PROEX Edital PROBOLSAS 2022 torna pública o resultado da seleção de 

bolsistas de extensão no projeto: Ações preventivas e educativas sobre COVID -19 após alta 

hospitalar para puérperas e recém-nascidos. 

 

 
Quadro 01 – Relação dos inscritos 

 

Candidato Homologação 

1. Candidata – matricula nº 18103798 Homologada 

2. Candidata – matricula nº 17202029 Homologada 

3. Candidata – matricula nº 18100138 Homologada 

4. Candidata – matricula nº 18201991 Homologada 

5. Candidata – matricula nº 19202383 Homologada 

6. Candidata – matricula nº 19103874 Homologada 

7. Candidata – matricula nº 18203042 Homologada 

8. Candidata – matricula nº 20105181 Não Homologada conforme item 3.1. Estar 

regularmente matriculado em curso de graduação em 

Enfermagem da UFSC a partir da 6ª (sexta) fase até a 

9ª (nona) fase em 2022-1. 

9. Candidata – matricula nº 20102188 Não Homologada conforme item 3.1. Estar 

regularmente matriculado em curso de graduação em 

Enfermagem da UFSC a partir da 6ª (sexta) fase até a 

9ª (nona) fase em 2022-1. 

10. Candidata – matrícula nº 20100141 Não Homologada conforme item 3.1. Estar 

regularmente matriculado em curso de graduação em 

Enfermagem da UFSC a partir da 6ª (sexta) fase até a 

9ª (nona) fase em 2022-1. 



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 17202029 Aprovada 

2º lugar - Candidata – matricula nº 18103798 Aprovada 

 
3º lugar – Candidata – matricula nº 19202383 

Classificada. (não aprovada dentro do número 

de vagas do edital) 

 
4º lugar – Candidata – matricula nº 18201991 

Classificada. (não aprovada dentro do número 

de vagas do edital) 

 
5º lugar – Candidata – matricula nº 18203042 

Classificada. (não aprovada dentro do número 

de vagas do edital) 

 
6º lugar – Candidata – matricula nº 18100138 

Classificada. (não aprovada dentro do número 

de vagas do edital) 

 
7º lugar – Candidata – matricula nº 19103874 

Classificada. (não aprovada dentro do número 

de vagas do edital) 

 

 

 

 

 

Professora Dra. Ariane Thaise Frello Roque 

 Coordenadora do projeto 

Florianópolis, 16 de fevereiro de 2022. 
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