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Campu
s

Nome do aluno 
protagonista

Nome do projeto Resposta do recurso 

CT Eliane Martins 
Braga

A Construção de um 
Portfólio no Ensino 
Superior

Indeferido. Não adequado ao 
objetivo proposto.

CT Amanda Mancio Maria Bueno Indeferido. Projeto de pesquisa.

CT Gabriel Gomes da 
Costa

Créditos no RU Não adequado ao objetivo 
proposto

DV Roniel Lobo da
Silva 

Divulgação do curso de
Engenharia Florestal
aos estudantes de

ensino médio em Dois
Vizinhos-PR

Indeferido (Projeto identificado
como extensão)

LD Rafael Vinicius da 
Silva

Meetup e oficinas de 
empreendedorismo e 
inovação na UTFPR

Indeferido.
A Comissão de Avaliação 
entendeu que apesar das 
explicações relatadas no Recurso 
pelo aluno, a proposta  
caracteriza-se como Projeto de 
Extensão. 

MD Vinicius de Azevedo
Manzini

Qualidade de vida, 
saúde física e mental 
utilizando como 
ferramenta as práticas 
meditativas

A  comissão  revisou  as  notas
atribuídas ao referido projeto, em
cada  categoria,  não  tendo  sido
constatado qualquer contraditório,
mantendo-se,  portanto,
inalteradas  a  pontuação  e
classificação  no  ranking  dos
projetos  submetidos  no  Câmpus
Medianeira.
 Ressalta-se,  à  título  de
esclarecimento,  que  a
classificação  de  cada  projeto
depende da sua pontuação final e



dos critérios de desempate, como
rege  o  edital  e,  conforme
instrução  recebida  da  Comissão
Central,  quando  da  publicação
dos  Resultados  Finais,  serão
publicadas,  também,  as  notas
parciais  atingidas  em  cada
categoria,  por  projeto  (tal
publicação tem o prazo final de 28
de  junho  de  2019  para
divulgação, no sítio constante no
edital  do  Protagonismo
Estudantil).

Pedro João de 
Oliveira Sawczuk

Divulgação dos 
Projetos de Iniciação 
Científica Realizados 
na UTFPR Câmpus 
Medianeira

A  comissão  revisou  as  notas
atribuídas ao referido projeto, em
cada  categoria,  não  tendo  sido
constatado qualquer contraditório,
mantendo-se,  portanto,
inalteradas  a  pontuação  e
classificação  no  ranking  dos
projetos  submetidos  no  Câmpus
Medianeira.
 Ressalta-se,  à  título  de
esclarecimento,  que  a
classificação  de  cada  projeto
depende da sua pontuação final e
dos critérios de desempate, como
rege  o  edital  e,  conforme
instrução  recebida  da  Comissão
Central,  quando  da  publicação
dos  Resultados  Finais,  serão
publicadas,  também,  as  notas
parciais  atingidas  em  cada
categoria,  por  projeto  (tal
publicação tem o prazo final de 28
de  junho  de  2019  para
divulgação, no sítio constante no
edital  do  Protagonismo
Estudantil).

Arthur Pereira 
Afonso

Práticas sustentáveis 
aliadas ao 
desenvolvimento 
socioambiental

A comissão concluiu que o projeto
“Práticas sustentáveis aliadas ao 
desenvolvimento socioambiental” 
se enquadra no parágrafo único 
do item 1 do Edital (nº 16/2019 – 
PROGRAD), que dispõe: ”serão 
desclassificados projetos que 
caracterizem iniciação científica, 
grupos de pesquisa, monitoria de 
estudantes ou projetos de 
Extensão”. Diante disto, conclui-
se que o referido projeto 



caracteriza um “Projeto de 
Extensão”.

Willian Douglas da 
Silva

Resiliência e 
permanência do 
acadêmico na 
universidade 
compreensão das 
dificuldades e uma 
proposta para 
Metodologias Ativas

A comissão concluiu que o projeto
“Práticas sustentáveis aliadas ao 
desenvolvimento socioambiental” 
se enquadra no parágrafo único 
do item 1 do Edital (nº 16/2019 – 
PROGRAD), que dispõe: ”serão 
desclassificados projetos que 
caracterizem iniciação científica, 
grupos de pesquisa, monitoria de 
estudantes ou projetos de 
Extensão”. Diante disto, conclui-
se que o referido projeto 
caracteriza um “Projeto de 
Pesquisa”.

PG FELIPE DE SOUZA
SILVA

INTELIGÊNCIA 
INTERCULTURAL: UM
CONCEITO 
PRIMORDIAL PARA A 
MOBILIDADE 
INTERNACIONAL

INDEFERIDO

JANAINE DAIANE 
RODRIGUES

YEAH, SCIENCE INDEFERIDO

LUIZ GUILHERME 
MONTEIRO

APRENDIZADO E 
REFORÇO DE 
MATEMÁTICA

INDEFERIDO

SH Marcos Vinícius 
Pupo

Clube de Debates em 
Língua Inglesa

Indeferido. O projeto não atendia 
ao previsto no item um, parágrafo 
único do edital.


