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CHAMADA DE PROJETOS 03/2011 

 

 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior 
ERRATA 2 

 

 
 

No item  “7. RECURSOS”, onde se lê 

 

Os recursos financeiros estimados pela Fundação Araucária e o CNPq para esta 
Chamada são de R$ 790.800,00 (setecentos e noventa mil e oitocentos reais), que 
possibilitarão a concessão de até 439 (quatrocentos e trinta e nove) bolsas, com valores 
mensais de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por bolsista. 

O aporte financeiro oriundo do CNPq totalizará R$ 190.800,00 (cento e noventa mil e 
oitocentos reais), que financiará o total de até 159 bolsas no valor de R$ 100,00 (cem 
reais) por 12 (doze) meses. A Fundação Araucária responsabilizar-se-á em comple-
mentar estas 159 bolsas com o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. 

O aporte financeiro oriundo da Fundação Araucária totalizará R$ 600.000,00 (seiscentos 
mil reais), que financiará o total de até 280 (duzentos e oitenta) bolsas de R$150,00 
(cento e cinquenta reais) por 12 (doze) meses.         

 

Leia-se: 

 

Os recursos financeiros estimados pela Fundação Araucária e o CNPq para esta 
Chamada são de R$ 790.200,00 (setecentos e noventa mil e duzentos reais), que 
possibilitarão a concessão de até 439 (quatrocentos e trinta e nove) bolsas, com valores 
mensais de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por bolsista. 

O aporte financeiro oriundo do CNPq totalizará R$ 190.800,00 (cento e noventa mil e 
oitocentos reais), que financiará o total de até 159 bolsas no valor de R$ 100,00 (cem 
reais) por 12 (doze) meses. A Fundação Araucária responsabilizar-se-á em comple-
mentar estas 159 bolsas com o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. 

O aporte financeiro oriundo da Fundação Araucária totalizará R$ 599.400,00 (quinhentos 
e noventa e nove mil e quatrocentos reais), que financiará o total de até 280 (duzentos e 
oitenta) bolsas de R$150,00 (cento e cinquenta reais) por 12 (doze) meses.  

 

 

Curitiba, 19 de agosto de 2011. 

   

 

 

Prof. Dr. Paulo Roberto Brofman 
Presidente da Fundação Araucária 


