
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

Resultado da seleção de bolsistas para atuarem nas Ações do projeto de Extensão “Orientação e 
rastreamento do pé diabético e suas complicações na atenção primária” 

 
A Universidade Federal do Acre – UFAC, através da Pró-Reitoria de Extensão, divulgar o resultado do 

Processo de Seleção para bolsista remunerado do projeto de extensão “Orientação e rastreamento do pé 

diabético e suas complicações na atenção primária”. 

*Coeficiente Geral de Rendimento e disciplinas conforme item 4.3-g do edital de seleção. 
 

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA APÓS A SELEÇÃO 

O bolsista classificado dentro do número de vagas, deverá entregar no dia 23/04/2018 os seguintes 

documentos: 

a) Fotocópia da Carteira de Identidade e do CPF (frente e verso); 

b) Fotocópia das informações da conta bancária no Banco do Brasil S/A. 

c) Anexos referentes ao Edital PROEX 03/2018 (Anexo IV, Anexo V e Anexo VI) disponíveis no endereço 

eletrônico http://www.ufac.br/site/editais-novo/proex/edital-proex-no-03-2018-acoes-regionais-de-extensao-

universitaria-ufac-comunidade 

 

A documentação deverá ser entregue a coordenadora do projeto no Bloco de Nutrição “Lucia Kiyoko 

Ozaki Yuyama”, sala de professores. 

 A entrega da documentação fora do prazo implicará em desistência da vaga, sendo posteriormente 

convocado o próximo colocado. No caso de desistência na participação da presente extensão, a 

coordenadora do projeto solicita que o acadêmico, classificado dentro do número de vagas, encaminhe um 

e-mail informando a desistência para que possa ser contatado o próximo acadêmico classificado. 

 

 

Rio Branco-AC,20 de abril de 2018. 

 
Profa. Me. Fernanda Andrade Martins 
Coordenadora do Projeto de extensão 

RESULTADO 

Nª 
Insc. 

Acadêmico(a) 
Nota 

 

Carta de 
Interesse 

Pontuação 
final 

 
Classificação 

01 Tânia Sueli da S. B. 
Damasceno 

3,11 2,0 
 Não atende ao item 4.3 g do edital. 

02 Naiane Lima Silva 4,60 4,5 9,10 3º 

03 Ana Paula P. da 
Conceição 

4,47 4,5 
8,97 4º 

04 Ana Carolina Sá de S. 
Carvalho 

4,64 4,5 
9,14 2º 

05 Mariane Cristina Santana  4,50 4,7 9,20 1º 

http://lattes.cnpq.br/2466776830720833
http://lattes.cnpq.br/2466776830720833

