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RECOMENDAÇÃO DA SETI E FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA:  

PIBEX & PIBIS 
 

 

Medida recomendada para as Chamadas Públicas 06/2020 - Programa Institucional de Bolsas para 
Extensão Universitária (PIBEX) e 08/2020 – Programa Institucional de Apoio a Inclusão Social (PIBIS), 
em tempos de pandemia de Coronavírus. 

 

Por ocasião do lançamento das Chamadas Públicas mencionadas e CONSIDERANDO: 

 

- A Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial da Saúde; 

- A Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), por meio da 
Portaria GAB/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020; 

- O disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

- O Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), 
no tocante ao seu eixo assistencial; 

- O Decreto de número 4230/2020 do Governo do Estado do Paraná que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus - COVID-19; 

- Os itens 8 e 11 da Chamada Pública 07/2020, que tratam, respectivamente, dos critérios de 
distribuição de bolsas no âmbito institucional e do processo de concessão de bolsas. 

 

A Fundação Araucária e a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), ao 
lançarem, na data de hoje, as Chamadas Públicas 06/2020 - Programa Institucional de Bolsas para 
Extensão Universitária (PIBEX) e 08/2020 – Programa Institucional de Apoio a Inclusão Social (PIBIS) 
recomendam que nos critérios de concessão de bolsas adotados pelas comissões institucionais, os 
planos de trabalho que contemplem atividades relacionadas à pandemia do Coronavírus, e que 
estejam vinculados aos projetos desenvolvidos pelos orientadores e reconhecidos pela instituição, 
sejam considerados prioritários para o recebimento de bolsas. 

 

Esta recomendação está alinhada à missão da Fundação Araucária que é buscar o desenvolvimento 
social, econômico e ambiental do Paraná, por meio de investimentos em ciência, tecnologia e 
inovação, bem como a missão a SETI em formular, coordenar e apoiar políticas públicas para consolidar 
a inserção regional do Sistema Estadual de Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação como 
condição indispensável ao desenvolvimento socioeconômico do Estado do Paraná. 

 

Curitiba, 24 de maio de 2020. 

 

 
 

Aldo Nelson Bona 
Superintendente da SETI 

Ramiro Wahrhaftig 
Presidente da Fundação Araucária 

 


