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

RESULTADO FINAL
DO EDITAL Nº 32/2021 GAB/CAMB
A Diretora-Geral do Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú, no uso das suas
atribuições legais e considerando o disposto no EDITAL Nº 32/2021 - GAB/CAMB, e a
retificação I, de 30 de novembro de 2021, que trata o processo de seleção de propostas para apoio
de projetos de pesquisa a serem realizados no período de 02 de abril de 2022 a 31 de maio de 2023,

resolve:
1. Tornar pública a divulgação do resultado final 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.

Classificação

CLASSIFICAÇÃO GERAL DO MÉRITO TÉCNICO DOS TRABALHOS DE PESQUISA

1º

2º

3º

4º

Título do Projeto de Pesquisa

A contrarreforma do Ensino Médio em Santa
Catarina: impactos na formação dos
professores e das juventudes
Avaliação comparativa de três diferentes
inóculos utilizados para acelerar o processo
de decomposição dos resíduos orgânicos
durante o tratamento anaeróbio
Comparação entre dois sistemas para a
disposição de sensores de temperatura
automatizados de baixo custo em tanques de
piscicultura
A produção do conhecimento no Instituto
Federal Catarinense: mapeamento das
atividades de pesquisa e extensão sobre o
debate de gênero e étnico/racial

Mérito
Técnico

Situação

10

APROVADO

9,8

APROVADO

9,8

APROVADO

9,6

APROVADO

5º

6º

7º
8º

1
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Comparação entre dois sensores de
temperatura automatizados de baixo custo
9,6
para o registro de temperatura em tanques de
piscicultura
Mapeamento do campo da Tecnologia
Assistiva em Políticas públicas de educação
especial e/ou orientações sobre atendimento
9,4
educacional especializado de municípios
localizados na região da AMFRI
Comparação entre diferentes métodos de
9,4
propagação de Rami (Boehmeria nivea)
Monitoramento e avaliação da qualidade do ar
9,2
no IFC - Campus Camboriú

APROVADO

APROVADO

APROVADO
APROVADO

9º

PANC no IFC - Campus Camboriú: uma proposta
de alimentação alternativa

8,8

APROVADO1

10º

Monitoramento da qualidade das águas que
escoam dentro do IFC – Camboriú através do
Índice de Qualidade da Água (IQA) – ano II

8,8

APROVADO

Conforme o item 10.4 do Edital, projetos que necessitem aprovação pelo respectivo Comitê de Ética devem
apresentar a comprovação até 29 de abril de 2022.

Classificação

CLASSIFICAÇÃO GERAL (Mérito Técnico + Mérito Curricular do Coordenador) - NÍVEL
MÉDIO INTEGRADO E SUBSEQUENTE

1º
2º
3º
4º
2

Título do Projeto de Pesquisa

Avaliação comparativa de três diferentes inóculos
utilizados para acelerar o processo de decomposição
dos resíduos orgânicos durante o tratamento anaeróbio.
Monitoramento e avaliação da qualidade do ar no IFC Campus Camboriú
PANC no IFC - Campus Camboriú: uma proposta de
alimentação alternativa
Monitoramento da qualidade das águas que escoam
dentro do IFC – Camboriú através do Índice de
Qualidade da Água (IQA) – ano II

Média Final2

BOLSA

7,5

CONTEMPLADO

7,1

CONTEMPLADO

6,6

CONTEMPLADO

6,8

CONTEMPLADO3

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.
3
Projeto aprovado como 2ª bolsa, conforme item 8.6 do Edital.
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CLASSIFICAÇÃO GERAL (Mérito Técnico + Mérito Curricular do Coordenador) - NÍVEL
SUPERIOR
4

Classificação

A

Título do Projeto de Pesquisa

A contrarreforma do Ensino Médio em Santa
Catarina: impactos na formação dos
professores e das juventudes
Mapeamento do campo da Tecnologia
Assistiva em Políticas públicas de educação
especial e/ou orientações sobre atendimento
educacional especializado de municípios
localizados na região da AMFRI
Comparação entre dois sistemas para a
disposição de sensores de temperatura
automatizados de baixo custo em tanques de
piscicultura
Comparação entre diferentes métodos de
propagação de Rami (Boehmeria nivea)
A produção do conhecimento no Instituto
Federal Catarinense: mapeamento das
atividades de pesquisa e extensão sobre o
debate de gênero e étnico/racial
Comparação entre dois sensores de
temperatura automatizados de baixo custo
para o registro de temperatura em tanques de
piscicultura.

1º

2º

3º
4º
5º

6º

Média Final4

BOLSA

7,7

CONTEMPLADO

7,2

CONTEMPLADO

7,1

CONTEMPLADO

7,0

CONTEMPLADO

6,9

CONTEMPLADO

7,0

CONTEMPLADO5

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.
5
Projeto aprovado como 2ª bolsa, conforme item 8.6 do Edital.

PROJETOS COM FINANCIAMENTO

Classificação

SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE ATÉ R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS)

Título do Projeto de Pesquisa

1º

PANC no IFC - Campus Camboriú: uma proposta de alimentação alternativa

Camboriú, 09 de março de 2022.
Publica-se.
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