RESULTADO DA CHAMADA PARA PRÉ-SELEÇÃO DE BOLSAS VICTOR HUGO
Chamada de Pré-seleção de Estudantes de Mestrado da UFPE para indicação
às Bolsas Victor Hugo, oferecidas pela Universidade de Franche-Comté
Conforme regras e critérios estabelecidos na chamada disponível aqui e publicada pela DRI
em 06 de janeiro de 2021, foram selecionados os estudantes abaixo elencados para indicação ao
Programa de Bolsas Victor Hugo, oferecido pela Universidade de Franche-Comté.
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NOME
Vítor Feitosa Alves Sobral
Juliana Pereira Monteiro
Victor Bonfim Gomes

PONTUAÇÃO OBTIDA
7
4
3,5

Como não há alunos em lista de espera, a DRI convoca os estudantes acima citados para a próxima
etapa da indicação.
É de inteira responsabilidade do estudante pré-selecionado providenciar toda a documentação
necessária para concorrer à Bolsa Victor Hugo e enviá-la à DRI em arquivo único PDF aos e-mails
secci@ufpe.br e divulgacao.dri@ufpe.br até o dia 21 de fevereiro, conforme prazo final estabelecido
no cronograma previsto no item 6.7 a chamada, sob risco de a UFPE não indicar o aluno ao programa.
A DRI apenas repassará os dossiês de candidatura enviados pelos alunos, estando seu adequamento
às regras estabelecidas em edital da Bolsa Victor Hugo sob inteira responsabilidade dos estudantes
e cabendo a eles responder em tempo hábil a qualquer demanda da UFC. A DRI não intercederá junto
à instituição parceira caso o aluno envie um dossiê de candidatura incompleto. O edital da bolsa
Victor Hugo pode ser conferido neste link.
A DRI esclarece que a indicação não gera expectativa de direito à bolsa, apenas de participação na
seleção final a ser realizada pela UFC. É de inteira responsabilidade da Université Franche-Comté a
seleção final da Bolsa Victor Hugo e demais procedimentos relacionados aos candidatos préselecionados da UFPE.
É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as informações relativas à
chamada de pré-seleção. A DRI utilizará o correio eletrônico para comunicação com os candidatos. É
dever do candidato observar a caixa de Spam/Lixo Eletrônico, uma vez que os e-mails da DRI podem
ser automaticamente direcionados para estas pastas
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