Ato da Diretoria Executiva 103/2013
Ref.: Chamada de Projetos 24/2012 - Programa de Pesquisa Básica e Aplicada

Elegibilidade de “Pesquisa Básica e Aplicada”
A Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do
Paraná torna público o RESULTADO FINAL DE ELEGIBILIDADE após a análise dos Recursos Administrativos de
Inelegibilidade.

Propostas elegíveis após recursos
PROT.
37791
39404
37951
38933
39658

IES

TITULO DO PROJETO
Estabelecimento de ensaios para análise genética de genes essenciais e busca de novos alvos
IBMP
quimioterápicos para tratamento de doenças parasitárias
Produção de energia em horários de pico no campus da Unioeste Cascavel com motor gerador a
Unioeste
biodiesel.
Desenvolvimento de um mouse USB com feedback motor e extensão Chrome visando acessibilidade e
Unioeste
usabilidade por usuários baixa visão ou pessoas idosas
Estoques e fluxos de carbono em reflorestamentos e fragmentos de floresta estacional semidecidual:
UEL
Dinâmica sazonal e sucessional
Produção de biblioteca de cDNA e análise proteômica da broca-da-cana (Diatraea saccharalis,
Unioeste
Lepidoptera: Crambidae) desafiada por injúria séptica

38758

Unila

37829

Unioeste Quantificação do etileno resultante da rustificação mecânica em mudas de espécies lenhosas

Trânsitos Brasil-Andes: diálogos literários e políticas culturais

39216

UFPR

39489

UFPR

39114

UFPR

Análise do papel dos receptores melatoninérgicos MT2 estriatais na regulação do sono no modelo
animal de Parkinsonismo induzido por rotenona
Estudo dos efeitos neuroprotetores e antioxidante do óleo de peixe em modelo animal de doença de
parkinson
Efeitos do diabetes melito experimental e de diferentes cargas de exercício aeróbio sobre a
variabilidade da frequência cardíaca e remodelamento cardíaco

FAIXA Proposta
B

Elegível

B

Elegível

A

Elegível

B

Elegível

A

Elegível

B

Elegível

A

Elegível

B

Elegível

B

Elegível

B

Elegível

Propostas inelegíveis após recursos
PROT.

IES

38005

UEPG

38067

UEM

38315

Ipardes

38378

IAV

38786

UEL

39898

UTFPR

36528

UTFPR

TITULO DO PROJETO
FAIXA
Motivo de Elegibilidade
Ciências Agrárias
Parâmetros de qualidade do leite e características de queijos provenientes
Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
A
de vacas alimentadas com silagem de milho
enviou o formulário impresso)
Avaliação do Tratamento de Desvios Angulares em Potros Utilizando a
Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
A
Técnica de Colocação de Parafuso na Linha de Epifisária do Rádio
enviou o formulário impresso)
Circuitos curtos de comercialização da agricultura de base
ecológica:proposta metodológica para construção de redes entre
A
Não cumpriu o item 7.5
agricultores e consumidores
Dose hormonal para reprodução de matrizes de jundiá (Rhamdia voulezi)
Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
A
durante a primeira maturação gonadal, criadas em tanques-rede
enviou o formulário impresso)
Utilização de luteína sobre o desempenho, imunologia e qualidade de carne
Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
A
de frangos de corte
enviou o formulário impresso)
Esterificação do amido de mandioca com ácido láctico: caracterização de
A
Não cumpriu o item 7.5
propriedades físico-químicas e funcionais
Microencapsulamento de óleo de linhaça e óleo de peixe adicionado em
B
Não cumpriu o item 7.1
bebida láctea
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37475

UEM

Avaliação da ocorrência de interação genótipo ambiente em tilápias do nilo
(Oreochromis niloticus).Comportamento de características de interesse
econômico em tanques rede em dois locais de cultivo

B

37653

UFPR

Variabilidade espacial e temporal de atributos físico-hídricos do solo e da
evapotranspiração da cultura do Pinus

B

37774

UFPR

Potencial da agrofloresta como alternativa sustentável de uso múltiplo da
terra para produção pecuária no Paraná

B

38083

UFPR

Doenças respiratórias em cães e gatos: ocorrência e análise comparativa
da eficiência das técnicas diagnósticas complementares

B

38307

FAG

Desenvolvimento de bebida probiótica a partir de frutas produzidas na
região oeste do Paraná

B

38545

PUC PR

Tecnologias de produção de crambe na região oeste do Paraná

B

38606

FAG

38695

UEPG

38737

Unicentro

Aspectos técnicos e econômicos da aplicação de novos modelos de
desbaste em plantios de Pinus taeda L. – Fase 2

B

38744

Unioeste

Avaliação do resíduo seco de fecularia na alimentação de aves

B

38812

Unicentro Vigilância Epidemiológica de Epizootias no Estado do Paraná

39493

UFPR

39608

UFPR

39769

IAPAR

37666

UEPG

39604

UEL

37632

UEL

38069

UEL

38227

UEL

39618

UEM

39741

IBMP

39814

UTFPR

Desenvolvimento Tecnológico e de Qualidade da Farinha de Trigo da
Indústria Moageira do Oeste do Paraná
Utilização de chips de alta densidade na seleção genética de ovinos da
raça Texel

Tecnologias de produção estocagem e liberação de parasitóides de
insetos-pragas de cultivos subtropicais brasileiros
Calagem e potássio em reflorestamento de pinus sob cerrado e campo
nativo paranaense
Estratégias biológicas para aumentar a fixação biológica do N2 na cultura
do feijoeiro e amendoinzeiro
Avaliações agrometeorológicas e suas correlações com mofo branco nas
culturas de soja e canola no Estado do Paraná
Produção de inoculante do fungo micorrízico arbuscular Glomus clarum in
vitro e otimização do método de inoculação em semeadeira mecânica para
sistemas intensivos de cultivo da soja (Glycine max)
Ciências Biológicas
Atividade antifúngica de nanopartículas de alginato/quitosana doadoras de
Óxido Nítrico e sinvastatina
Produção e funcionalização de filmes de celulose bacteriana
Avaliação do efeito antiviral de extratos, frações e substâncias isoladas de
plantas na multiplicação de diferentes vírus (humano e animal) in vitro
Efeito da hipertrigliceridemia induzida pela expressão gênica da
apolipoproteína-CIII em camundongos transgênicos no metabolismo
hepático da glicose
Metodologia para análise proteômica de organismos sem genoma
sequenciado
Levantamento florístico em remanescentes de Floresta Ombrófila Mista, no
município de Pato Branco, Estado do Paraná

B
B

B

B
B

Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(não enviou impresso os currículos
Lattes da equipe)
Não cumpriu o item 7.5 Letra b (Anexo
II) e Letra c (Currículo resumido
impresso da Equipe)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
Equipe)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)
Não cumpriu com o item 7.1 e 7.5
Letras b (Anexo II impresso)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
Equipe)
Não cumpriu item 7.5 Letra b (Anexo II
impresso)
Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
enviou o formulário impresso)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
Equipe)
Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
enviou o formulário impresso)

B

Não cumpriu o item 7.5

B

Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
Equipe)

C

Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
enviou o formulário impresso)

A
A
A

Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
enviou o formulário impresso)
Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
enviou o formulário impresso)
Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
enviou o formulário impresso)

A

Não cumpriu o item 7.5

A

Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
enviou o formulário impresso)

A

Não cumpriu item 7.5 letra a (não
enviou o formulário impresso) e item
7.5 letra b (não enviou o anexo II
impresso)
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39858

UFPR

38274

Unioeste

38387

Estudo da atividade biológica in vitro de polissacarídeos obtidos dos
gêneros pleurotus, lentinus e agaricus empregando-se as linhagens MCF10A e MCF-7 (tumor de mama) e avaliação da atividade antitumoral in vivo
empregando-se a linhagem B16F10

Tecnologia comparada da eficiência de microalgas e macrofitas aquáticas
em tratamento biológico de efluente de cervejaria e o posterior uso da
biomassa.
Extratos vegetais na indução de resistência às doenças em plantas do
Unicentro
feijoeiro e nos mecanismos de patogenicidade de sclerotinia sclerotiorum

A

Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
enviou o formulário impresso)

B

Não cumpriu item 7.5 letra c (não
enviou o Lattes da equipe impresso)

B

Não cumpriu item 7.5 letra c (não
enviou o Lattes da equipe impresso)

B

Não cumpriu o item 7.5

38929

Estudo do papel de diferentes sistemas neurotransmissores e
Unicentro neuromoduladores, agindo no córtex hipocampal, sobre a formação,
expressão, reconsolidação, extinção e manutenção de memórias

39179

IBMP

39728

ICC

37928

UTFPR

Projeto Terceira Idade Independente

A

38376

UTFPR

O efeito do Método Pilates sobre o controle postural de idosos

A

38408

PUC PR

37910

PUC PR

38308

UFPR

Comportamento Ativo e Saudável em escolares - CAS II

B

38573

UEPG

Efeito da suplementação com L-Histidina associado a anti-histamínico na
progressão e diferenciação celular em melanoma

B

39347

UFPR

Cultura de vigilância para detecção de enterobactérias multirresistentes

B

DNA topoisomerases mitocondriais do protozoário Trypanosoma cruzi –
Alvos moleculares para a quimioterapia da doença de Chagas
Caracterização das redes de interação proteína-proteína de Trypanosoma
cruzi para determinação funcional gênica e identificação de alvos
terapêuticos da Doença de Chagas
Ciências da Saúde

Estudo clínico randomizado: uso de ácido hialurônico e plasma rico em
plaquetas no tratamento da rizartrose
Construção de um padrão de registro de enfermagem a partir de termos da
linguagem especial de enfermagem, fundamentada na Classificação
Internacional para as Práticas de Enfermagem - CIPE®

B

B

A
B

Não cumpriu item 7.5 letra c (não
enviou o Lattes de dois doutores
impresso)
Não cumpriu item 7.5 letra c (não
enviou o Lattes de dois doutores
impresso)
Não cumpriu o item 7.5 letra b ( não
enviou anexo II impresso)
Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
enviou o formulário impresso)
Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
enviou o formulário impresso)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)
Não cumpriu o item 7.5 letra c
(Currículo Lattes do coordenador e
Lattes da equipe impresso)

Ciências Exatas e da Terra
Estudo das Ondas de Detonação em Misturas Gasosas com Reações
Químicas de Combustão

37500

IFPR

A

38228

UTFPR

38550

UEM

Um Modelo para Especificação e Cálculo de Arquiteturas de Software
Dinâmicas
A aplicação da cartografia de síntese nos estudos geográficos

39890

UEL

Propriedades de Transporte de Líquidos Iônicos via Dinâmica Molecular

A

37451

UFPR

Biofilmes em corpos hídricos: indicadores da presença de poluição

B

37473

Unespar

Aplicação do Aço Galvanizado como Eletrodo na Eletrorremoção de Ions
Chumbo de Matriz Aquosa

B

37820

Fecilcam

A confecção de unidades de micro sensores e o monitoramento do clima
urbano de campo mourão

B

38419

PUC PR

Análise Forense de Documentos Assistida por Computador: Uma
Abordagem Sintática e Estilística na Atribuição da Autoria de Texto e
Abordagens não Contextuais na Atribuição da Autoria de Manuscritos.

B

A
A
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Não cumpriu o item 7.5 letra a (falta
formulário impresso) e letra c (falta
Lattes da equipe impresso)
Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
enviou o formulário impresso)
Não cumpriu o item 7.1
Não cumpriu o item 7.5 letra c (falta
Lattes do coordenador impresso)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)
Não cumpriu o item 7.5 letra a (falta
formulário impresso) e letra c (falta
Lattes da equipe impresso)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)

3

Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)
Não cumpriu o item 7.5 letra c (falta
Lattes da equipe impresso)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)
Não cumpriu o item 7.5 letra a (falta
formulário impresso) e letra c (falta
Lattes da equipe impresso)

39257

UEPG

Propriedades tribo-mecânicas de superfícies modificadas por PI3.

B

39377

UFPR

Construção e avaliação de eletrodos de pasta de carbono modificados com
biochar para desenvolvimento de sensores eletroquímico

B

39632

UFPR

Propriedades físicas de filmes de MnGe crescidos por epitaxia de feixe
molecular sobre substratos de Ge

B

39687

UFPR

Propriedades Ópticas e Estruturais de Óxidos Semicondutores de Gap
Largo

B

38796

UTFPR

Obtenção de nanopartículas metálicas suportadas em diversos substratos
para o desenvolvimento de sensores óticos

C

Não cumpriu o item 71

39776

UFPR

Transições de fase metal-isolante em óxidos de metais de transição

C

Não cumpriu o item 7.5 letra a (falta
formulário impresso) e letra c (falta
Lattes da equipe impresso)

Ciências Humanas
Por uma ética para a civilização tecnológica: a fundamentação ontológica
da responsabilidade em hans jonas

36890

PUC PR

37692

PUC PR

A genealogia de Nietzsche: leitura e interpretação.

B

37807

UEM

Projeto de apoio a preservação de documentos e estimulo a pesquisa
discente e docente

B

37834

UFPR

Aprender a ler e aprender a escrever em história na perspectiva da
cognição histórica situada: um estudo de caso no ensino médio

B

38946

Unicentro

Cotidiano e tragicidade: para uma história da violência nos processos-crime
de Mallet (1913-2006)

B

38641

FAG

Lideres de empresas de agronegócio e relacionamento humano

A

39526

PUC PR

Rede de Aprendizagem na Formação Pedagógica de Educadores que
Atuam com Escolares em Tratamento de Saúde

B

39645

UFPR

39240

UEM

39142

UTFPR

39562

UEM

36221

Unila

37605

UTFPR

39078

UTFPR

39172

UTFPR

39525

UTFPR

37019

UFPR

Ciências Sociais Aplicadas
Sistemas inter-estadual e inter-municipal de insumo produto
Internacionalização de PMES no Paraná e em Québec: trajetórias, desafios
e perspectivas
(Re)avaliação da produção científica dos bolsistas de produtividade em
pesquisa e desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora: uma
comparação entre as categorias de bolsa no triênio 2009-2012
A geração de emprego no Brasil: uma incursão no debate sobre trabalho
(in) decente
Engenharias
Caracterização Eletroquímica de Filmes Finos Nanoestruturados por
Tecnologias de Plasma
Estudo comparativo do potencial fitoextrator de Pontederia parviflora
Alexander e Typha domingensis L.
Identificação de modelos equivalentes de plantas eólicas
Desenvolvimento de Software Embarcado Automotivo para ECUs com
Arquitetura AUTOSAR – ECU-AUTOSAR
Sistemas eletrônicos com elevado fator de potência para acionar e controlar
LEDs de potência de corrente alternada (LEDs CA) e LEDs de corrente
contínua (LEDs CC)
Construção e implementação de dispositivo para acoplamento em
microtribômetro para simulação biomecânica de desgaste

A

Não cumpriu o item 7.5 letra b ( não
enviou o anexo II impresso)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)
Não cumpriu o item 7.5 letra a (falta
formulário impresso) e letra c (falta
Lattes da equipe impresso)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)
Não cumpriu o item 7.1
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)

A

Não cumpriu o item 7.1

B

Não cumpriu o item 7.1

A

Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
enviou o formulário impresso)

B

Não cumpriu o item 7.5 letra b ( não
enviou anexo I impresso)

A

Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
enviou o formulário impresso)

A

Não cumpriu o item 7.1

A
A

Não cumpriu o item 7.5 letra b ( não
enviou anexo II impresso)
Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
enviou o formulário impresso)

A

Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
enviou o formulário impresso)

B

Não cumpriu o item 7.5 letra c (falta
Lattes do coordenador e da equipe
impresso)
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37102

PUC PR

Gestão de resíduos da construção civil

B

38019

PUC PR

Processo de Desenvolvimento Integrado de Produtos da Tecnologia
Assistiva: percepção e especificidade pelo Sistema Háptico

B

38151

UFPR

Indicador de Salubridade Ambiental na bacia hidrográfica do Paraná III

B

38225

UFPR

Desenvolvimento de Algoritmos de Controle de Frequência/Potência em
Usinas Hidrelétricas para Estabilidade de Sistemas sujeitos a Perturbações

B

38490

PUC PR

Metodologia para utilização estratégica de normas e diretrizes de
desenvolvimento de produto voltado a sustentabilidade para aplicação no
estado do Paraná

B

39042

UTFPR

Análise Modal de Estruturas Imersas

B

39313

PUC PR

Desenvolvimento de uma metodologia para o auxílio a tomada de decisão
em sistemas de operações baseado nas técnicas de mineração de dados e
de processos

B

39558

UFPR

Proposta de parâmetros tecnológicos e ambientais para implantação de
filter strips em áreas urbanas

B

39859

UTFPR

38560

UEPG

Representações de gênero nos anúncios de carro da revista Veja

A

39873

UEL

Performance e as Poéticas do Objeto

A

Desenvolvimento de arquiteturas de controle de Agentes Autônomos
através do uso de técnicas computacionais inteligentes, redes cognitivas
dinâmicas e plataformas robóticas móveis de baixo custo
Lingüística, Letras e Artes

Multidisciplinar
Efeitos daTerapia Fotodinâmica na Artrite Experimental Induzida por
Paracoccidioides brasiliensis
Aportes de sociologia e epidemiologia, para o controle e profilaxia de
neosporose bovina e outras zoonoses no âmbito da Comunidade de
Witmarsum em Palmeira – PR
Influência da produção de ostras do litoral sul do Paraná sobre os
ambientes estuarinos e a padronização da coleta de dados comparando
estes aos cultivos realizados no Canadá.
Desenvolvimento de tecnologia de descelularização para aplicação em
biopróteses cardíacas

B

37553

Unioeste

39277

HUEC

38266

IFPR

37468

PUC PR

38544

PUC PR

Análise da musculatura lombo-pélvica durante os movimentos funcionais
em indivíduos com e sem dor lombar

B

38847

PUC PR

Desenvolvimento de um sistema informatizado de visualização anatômica
3D estereoscópica para dispositivos móveis (tablets)

B

38926

PUC PR

Tratamento da Hipossalivação por Drogas Psicotrópicas pela Formulação
Orabase de Pilocarpina”

B

39246

UEL

38369

UEM

38199

UEPG

Uso da Fluorescência de Raios-X por Reflexão Total para análise de
amostras de saliva e correlação com diagnóstico clínico
Estimativa de carbono orgânico e argila em solos do Estado do Paraná por
meio de espectrorradiometria do visível e infravermelho próximo (VIS/NIR):
estratégias para o desenvolvimento de modelos com aplicabilidade na
escala regional e local.
Estudo integrado de avaliação da qualidade da água da bacia do Alto
Iguaçu e o potencial risco de exposição para a ictiofauna

Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
Equipe)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)
Não cumpriu com o item 7.5 letra a
(falta formulário) e letra c (Currículo
resumido impresso da equipe)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
Equipe)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)
Não cumpriu com o item 7.5 Letra c
(Currículo resumido impresso da
equipe)
Não cumpriu o item 7.5 letra c (falta
Lattes da equipe impresso)
Não cumpriu o item 7.5 letra c (falta
Lattes do coordenador)
Não cumpriu o item 7.5 letra b (não
enviou anexo II impresso)

A

Não cumpriu o item 6.2 Letra g

A

Não cumpriu item 7.1

B
C

B

Não cumpriu item 7.1 e item 7.5 letra c
(não enviou Lattes da equipe
impresso)
No cumpriu o item 7.5 Letra C (Não
enviou Lattes da equipe impresso)
Não cumpriu o item 7.5 Letra C (Não
enviou impresso os currículos Lattes
da equipe)
Não cumpriu o item 7.5 Letra C
(Faltam currículos impressos da
equipe)
Não cumpriu o item 7.5 Letra C
(Faltam currículos impressos da
equipe)
Não cumpriu item 7.5 Letra C (Faltam
currículos impressos da equipe)

A

Não cumpriu o item 7.5 Letra C
(currículo Lattes impresso do
coordenador)

B

Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
enviou o formulário impresso)
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36949

UFPR

Apoio à pesquisa pioneira em Luteria

B

37407

UFPR

Segurança alimentar e nutricional de escolares da rede pública do Paraná

B

37634

UFPR

Aplicação de leito fluidizado para tosta da erva-mate

B

38141

UFPR

38529

UFPR

38538

UFPR

39692

UFPR

39786

UFPR

38070

Unioeste

39707

UTFPR

37814

HPP

Engenharia de vacinas recombinantes: desenvolvimento da tecnologia,
escalonamento e otimização econômica dos bioprocessos.
Influência da disponibilidade de carboidrato e suplementação de
aminoácidos de cadeia ramificada sobre as respostas psicofísicas e
fisiológicas durante exercício no domínio pesado
Processo de planejamento e apropriação dos espaços públicos de esporte
e lazer: paralelismos e transferências entre as realidades urbanas do Rio
de Janeiro e Curitiba a partir da realização de Megaeventos Esportivos
Mapa Heurístico de Competência baseado em Ontologias de Domínio da
Gestão dos Destinos Turísticos Indutores do Estado do Paraná com Foco
na Copa do Mundo FIFA 2014
Investigação da circulação dos principais arbovírus de interesse em saúde
pública em populações de primatas não humanos em algumas regiões dos
estados do Paraná e Mato grosso do sul
Definição e caracterização das unidades de paisagem na bacia hidrográfica
do Paraná III
Métodos de utilização de lodo de dragagem de portos marítimos, rios e
lagos com diferentes tipos de resíduos industriais para produção de novos
materiais de construção civil com alta eficiência econômica e ambiental
Diagnóstico Molecular Avançado Para Doenças Hematologicas

Não cumpriu o item 7.5 Letra a (não
enviou o formulário impresso)
No cumpriu o item 7.5 Letra C (Não
enviou o Lattes da equipe impresso)
Não cumpriu o item 7.5 Letra C (Não
enviou impresso os currículos Lattes
da equipe)

C

Não cumpriu o item 6.2 Letra g
Não cumpriu o item 7.5 Letra C
(Faltam currículos impressos da
equipe)
Não cumpriu item 7.1 e item 7.5 letra c
(não enviou impresso os currículos
Lattes da equipe)
Não cumpriu o item 7.5 Letra A
(Formulário eletrônico impresso) e
Letra C (Não enviou impresso os
currículos Lattes da equipe)

B

B

B

B

Não cumpriu o item 7.5 Letra C
(Currículo impresso da equipe )

B

Não cumpriu item 7.1
Não cumpriu o item 7.5 Letra C
(Faltam currículos impressos da
equipe)
Não cumpriu o item 7.5 Letra C
(Faltam currículos impressos da
equipe)

B

B
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Onde:
Modalidade A

Modalidade B

Modalidade C

Mestrado ou Doutorado

Doutorado

Doutorado / Bolsista Produtividade

Curitiba, 23 de Agosto de 2013.

Prof. Dr. Paulo Roberto Brofman
Presidente

Profa. Dra. Janesca Alban Roman
Diretora Científica

Dr. José Carlos Gehr
Diretor Administrativo e Financeiro
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