
Ata da SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO 2023 

 

A seleção de bolsista de extensão para do Projeto Educação ambiental: abelhas como modelos 
biológicos para compreender as interações que garantem a manutenção da vida e produção 
de alimentos, seguiu o disposto no EDITAL Nº 4/2022/PROEX (PROBOLSAS 2022). O edital de 
seleção foi publicado no site do Departamento de Fitotecnia (https://fit.ufsc.br), pela 
coordenadoria do Curso de Agronomia e, posteriormente, enviado aos candidatos via e-mail, 
após a inscrição. Participaram da seleção como avaliadores o Prof. Rubens Onofre Nodari 
(coordenador do projeto) e a Dra. Marcia Regina Faita (membro do projeto e atualmente Pós-
doutoranda no Programa de Pós-graduação em Recursos Genéticos Vegetais). Se inscreveram 
cinco candidatas, que estão listados na Tabela 1. Todos as cinco candidatas atenderam os pré-
requisitos previstos no Edital de Seleção, em anexo. A análise da documentação, que constou 
da história acadêmica do candidato, comprovada mediante currículo e Histórico Escolar, e sua 
disponibilidade de tempo para a dedicação às atividades de extensão, foi feita no dia 24 de 
fevereiro entre 08:00 e 12:00.  A avaliação oral foi realizada no dia 24 de fevereiro de 2023, 
entre 09:00 e 10:40, com 20 minutos para cada candidata, para aferir os conhecimentos gerais 
do candidato sobre a temática do projeto de extensão e as potencialidades do candidato para 
o desenvolvimento das atividades de extensão previstas no projeto. Terminada a avaliação 
oral, foram feitas as médias que constam da Tabela 1. Com base nos resultados, a candidata 
Larissa Muller obteve o primeiro lugar e será indicada como bolsista do projeto.  
 
Tabela 1. Nome, curso de vínculo na UFSC e as respectivas notas do Histórico Escolar, do 
Conhecimento e experiência no tema do projeto e na Avaliação Oral. 

Nome Curso/fase IAA 

Experiência e 
conhecimento 
na temática do 

projeto 

Avaliação 
Oral 

Nota 
final 

Classifi-
cação 

Carolina Gritti Pauli Agronomia 7,95 5,00 9,00 7,32 5º 
Izabela Marques dos Santos Agronomia 7,34 7,50 9,50 8,11 2º 
Kamilly Vitoria Siqueira 
Tonet Agronomia 7,54 7,00 9,00 7,85 3º 

Larissa Muller Biologia  7,41 9,50 9,50 8,80 1º 

Nicolle Gnecco Agronomia 7,94 6,50 9,00 7,81 4º 

 
 
 
 
 

Professor Rubens Onofre Nodari    Dra. Marcia Regina Faita 
Coordenador do Projeto    Bolsista PNPD e membro do Projeto 
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