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Nº PROJETO 
OBJETO 

(RECURSO) 
PARECER OBSERVAÇÕES 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA 
Avenida Sérgio Vieira de Mello, 3.150, Bairro Zabelê, Vitória da Conquista/BA - CEP 45078-900 

01 E3 Project 
Quantidade de 

bolsas e avaliação 
DEFERIDO 

PARCIALMENTE 

Acatada solicitação de revisão de avaliação 
do projeto, mas nova pontuação obtida 
ainda é insuficiente para que haja 
concessão de uma segunda bolsa, haja 
visto que existem outros projetos mais bem 
classificados (cabe registrar que estudantes 
podem atuar de forma voluntária no projeto, 
de modo a fazerem jus à mesma certificação 
devida aos bolsistas) 

02 

Proposta de Acervo de Práticas 
Laboratoriais de Baixo Custo 
como Recurso Alternativo para 
Laboratórios da Rede Pública 
de Ensino: Promoção da 
Inclusão Sócio-Educacional 

Desclassificação 
DEFERIDO COM 

RESSALVAS 

Invocação do Art. 19 do edital para 
reenquadramento de projeto em linha 
temática distinta daquela para a qual o 
projeto foi proposto inicialmente, mas 
seleção condicionada ainda à manifestação 
oficial de pedagogas incluídas na equipe de 
colaboradores sobre a viabilidade de 
oferecer suporte educacional e pedagógico 
ao projeto 

03 

Protocolo de Tratamento de 
Água Cinza e Água Barrenta de 
Açudes visando o Uso 
Sustentável da Irrigação 
Familiar 

Desclassificação 
DEFERIDO COM 

RESSALVAS 

Invocação do Art. 19 do edital para 
reenquadramento de projeto em linha 
temática distinta daquela para a qual o 
projeto foi proposto inicialmente, mas 
seleção condicionada ainda à manifestação 
oficial de pedagogas incluídas na equipe de 
colaboradores sobre a viabilidade de 
oferecer suporte educacional e pedagógico 
ao projeto 

04 
Treinamentos sobre Gestão de 
Resíduos na Construção Civil 

Quantidade de 
bolsas 

INDEFERIDO 

Existência de outros projetos mais bem 
classificados, em que pese alegada 
necessidade de mais de um bolsista (cabe 
registrar que estudantes podem atuar de 
forma voluntária no projeto, de modo a 
fazerem jus à mesma certificação devida 
aos bolsistas) 

 


