
       A Comissão multidisciplinar de assistência estudantil divulga o resultado parcial do edital CMAE
01/2019.  O  atraso  da  divulgação  deveu-se  ao  problemas  técnicos  com  o  sistema  SEI  e  aos  feriados
carnavalescos. Seguem Tabela dos projetos avaliados pelos respectivos pareceristas de cada área e novo
cronograma do edital.

APÊNDICE A – CRONOGRAMA 

Inscrições 20 de novembro de 2019 até 09 de fevereiro de 2020 

Análise dos projetos 10 a 17 de fevereiro de 2020 

Divulgação preliminar 17 de fevereiro de 2020 

Interposição de recursos 3 e 4 de março de 2020

Análise dos recursos 5 e 6 de março de 2020

Divulgação dos resultados 7 de março de 2020

Reunião com proponentes dos projetos 
aprovados 

12 de março de 2020 

Período para execução dos projetos 16 de março a 19 de julho de 2020 

Relatório parcial 16 de maio de 2020

Relatório final 03 de setembro de 2020 

Prestação de contas 03 de setembro de 2020 

DIVULGAÇÃO PRELIMINAR DOS RESULTADOS EDITAL CMAE n° 001/2019
PROJETO PROCESSO SITUAÇÃO

APROVADO

APROVADO
Monitoria de Matemática APROVADO

APROVADO

APROVADO

APROVADO
Besouras Digitais APROVADO

APROVADO
OXE– portal da literatura baiana contemporânea APROVADO

APROVADO

REPROVADO

APROVADO
Programa de incentivo à educação física e lazer APROVADO

Metodologia de reforço escolar apoiado na 
robótica educacional. 23284.000139/2020-71 
Diagnóstico das condições ambientais e práticas 
agroecológicas no assentamento rural paulo 
cunha – Santo Amaro/Bahia 23284.000141/2020-41 

23284.000136/2020-38 
Protótipo de cadeira de rodas motorizada para 
pessoas com paraplegia 23284.000147/2020-18 
Secador solar de baixo custo automatizado: 
alternativa ao processamento de frutas e 
hortaliças para a agricultura familiar da cidade de 
Santo Amaro/Ba 23284.000142/2020-95 

Caleidsocópio Jovem diálogos com a comunidade: 
discutindo gênero, sexualidade e cidadania. 23278.001311/2020-93 

23284.000138/2020-27 
Balcão de serviços de Segurança do Trabalho 
para a cidade de Santo Amaro 23284.000144/2020-84 

23284.000129/2020-36 
Estudo do potencial de adsorção de Pb2+ por 
resíduos culturais agrícolas da região de Santo 
Amaro-BA. 23284.000087/2020-33 
Tecnologias assistivas para o ensino de 
eletricidade 23284.000134/2020-49 
Programa de Incentivo à Aprendizagem de 
Programação para o Campus Santo Amaro 23284.000133/2020-02  

23284.000148/2020-62 


