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CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2022 - PROGRAMA MULHERES PARANAENSES: 
EMPODERAMENTO E LIDERANÇA 

ANEXO II  Lista de projetos aprovados pela ICT ETAPA 2) 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

1.1 Instituição Executora: Associação Paranaense de Cultura  APC / Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná PUCPR  Campus Curitiba 

1.2 Coordenador: Vanessa Santos Sotomaior 

1.3 E-mail/Telefone:  vanessa.sotomaior@pucpr.br 41 3271-1881 

 
2. Lista de projetos aprovados na ICT (P1- lista dos projetos a serem contratados) 

   

 

    Á

 



1 PUCPR 

Empoderamento Feminino: 
Proposição de um programa 
  
   

baixa e baixíssima renda no 
Estado do Paraná 

Angela 
Cristiane 

Santos Póvoa 

1 Bolsa na modalidade  
de pós graduação 

Por 6 meses 

Administração: 
Geração de 

trabalho e renda 
R$ 61.364,00 

2 PUCPR 

Mulheres e o direito à cidade: 
fortalecimento e divulgação 
das práticas comunitárias 

cotidianas 

Geisa Tamara 
Bugs 

1 Bolsa na modalidade 
estudante de pós-

graduaçãoMestrado
Por 12 meses 

& 
2 Bolsas na modalidade 

Apoio Técnico ao 
Projeto 

Por 6 meses cada 

Gestão Urbana: 
Formação de 
Liderança e 

participação social 

R$ 64.100,00 

3 PUCPR 
Participação social e 

escrevivências de lideranças 
sociais femininas do Paraná 

Jaci de Fátima 
Souza 

Candiotto 

0 (zero) 
Nenhuma bolsa foi 

requisitada. 

Direitos Humanos: 
Formação de 
Liderança e 

participação social 

R$ 64.100,00 

Total R$ 189.564,00 

 
3. Lista de projetos aprovados na ICT (P2- lista dos projetos em cadastro de reserva) 

           Á
  



1 PUCPR 
MC MEL Meninas, 

Computação, Música e 
ELetrônica 

Carlos Nascimento Silla 
Junior 

1 Bolsa na 
modalidade Apoio
Técnico ao Projeto 

Por 24 meses 
 

Informática: 
Educação 

R$ 64.100,00 

2 PUCPR

Ampliar o olhar: 
empoderamento de 
gênero, transição

ecológica e cuidado 
ambiental 

Federico Ferraguto

1 Bolsa   na   
modalidade 

estudante    de    
pós-graduação 

Mestrado 
Por 12 meses 

Filosofia: 
Educação 

R$ 61.812,00

Total R$ 125.912,00 

 
4. TERMO DE COMPROMISSO 

Declaro expressamente conhecer e concordar, para todos 
os efeitos legais, com as normas gerais para concessão de 

auxílio pela FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA. 
 

Vide assinatura eletrônica na página a seguir 

Declaro que a presente proposta está de acordo com os 
objetivos científicos e tecnológicos desta Instituição. 

 
Vide assinatura eletrônica na página a seguir 

VANESSA SANTOS SOTOMAIOR 
Coordenador da proposta 

DELCIO AFONSO BALESTRIN 
Responsável pela instituição ou representante 

29 de junho  de  2022 





   

           
       
         

    
    

     

               
      

 

   
      

   
      

 

   

  
 

      

  
 

     
    
      
     
    

  
 

     
   
       
     
    

   



   


        

   

  
 

     

   


