Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú

RESULTADO PARCIAL
DO EDITAL Nº 4/2021-GAB/CAMB
A Diretora-Geral do Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú, no uso das suas
atribuições legais e considerando o disposto no EDITAL suplementar Nº 4/2021-GAB/CAMB,
que trata o processo de seleção de propostas para apoio de projetos de pesquisa a serem
realizados no período de 01 de junho de 2021 a 31 de janeiro de 2022, resolve:
1. Tornar pública a divulgação do resultado parcial da seleção de Projetos de Pesquisa
submetidos à Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisas (CAPP) referente aos projetos
inscritos no edital acima citado.
NOTA DE ESCLARECIMENTO
Considerando que foi utilizado o Sistema SIGA-A, módulo Pesquisa, para a submissão e
avaliação dos projetos de pesquisa, e foram detectados problemas referentes a alguns critérios
relacionados à avaliação do Mérito Técnico, a Comissão de Avaliação de Projetos de Pesquisa
(CAPP) decidiu cancelar um item: Projeto realizado em parceria com outras instituições e/ou
contemplado com recursos externos (parceria ou órgão de fomento à pesquisa). Por conta
disso, as notas dos projetos, referentes ao Mérito Técnico, não corresponderão ao que consta
no SIGA-A, módulo Pesquisa.
Caso haja alguma dúvida com relação à avaliação, o coordenador do projeto deverá entrar em
contato com a Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, através do e-mail
pesquisa.camboriu@ifc.edu.br, para maiores esclarecimentos.

Classificação

CLASSIFICAÇÃO GERAL DO MÉRITO TÉCNICO DOS TRABALHOS DE PESQUISA

1º

Título do Projeto de Pesquisa

Desenvolvimento de um equipamento protetor
de baixo custo para aparelho automatizado de
monitoramento da qualidade da água para
piscicultura.

Mérito
Técnico

Situação

9,6

APROVADO

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú

Classificação

CLASSIFICAÇÃO GERAL (Mérito Técnico + Mérito Curricular do Coordenador) - NÍVEL
SUPERIOR

Título do Projeto de Pesquisa

Média Final*

Desenvolvimento de um equipamento protetor de baixo
custo para aparelho automatizado de monitoramento da
7,0
qualidade da água para piscicultura.
* A Média Final é composta pela soma do Mérito Técnico do Projeto (70%) e o Mérito Curricular
do Coordenador do Projeto (30%), conforme o item 11.10 do edital.
1º

Publique-se.
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