
Pontuação e classificação das propostas apresentadas para Professor Visitante no edital CEPG 284/2019 

Análise Final pela CCDP do CEPG 

Professor Visitante (PV) 

Processo  Programa Título do Projeto Conceito e classificação 

027567/2019-33 Programa de Engenharia 
Oceânica 

Energia Renovável do Oceano Analisado- 100- 1º lugar 
(a) nota de avaliação pela Capes: 4  
(b) número de critérios com 
pontuação máxima: 8 
(c) pontuação na avaliação ad hoc: 30 
(d) proposta em associação: Sim 
(e) ter adotado ações afirmativas: Sim 
(f) a relação entre o número de 
alunos e o número de docentes  

 

031832/2019-88 Programa de pós-graduação 
em Ciência de Alimentos 

Aplicação de nanoprodutos com atividades 
farmacológicas e nutricionais visando promover e/ou 

manter a saúde humana 

Analisado- 100 – 2º lugar 
(a) nota de avaliação pela Capes: 5  
(b) número de critérios com 
pontuação máxima: 8  
(c) pontuação na avaliação ad hoc: 10 
(d) proposta em associação: sim 
(e) ter adotado ações afirmativas: Sim 
(f) a relação entre o número de 
alunos e o número de docentes  

 

031819/2019-29 Programa de Pós-graduação 
em Meteorologia 

Extremos climáticos e impactos nos ecossistemas e na 
população: situação atual e projeções futuras 

Analisado- 95 -3º lugar 

031029/2019-43 Programa de Pós-graduação 
em Biotecnologia Vegetal 

Estudo do papel de proteínas da via do proteassoma na 
resistência à patógenos – uma ferramenta biotecnológica 
para resistência múltipla em plantas de interesse para o 

agronegócio brasileiro 

Analisado- 85 -4º lugar 

026143/2019-51 Programa de Engenharia 
Civil  

Encostas e sistemas de contenção Analisado- 81 – 5º lugar 

031802/2019-71 Programa de Pós-graduação 
em Ciências (Microbiologia) 

Pesquisa e ensino em virologia – Arbovírus emergentes e 
re-emergentes 

Analisado- 70 – 6º lugar 

030613/2019-81 Programa de Pós-graduação 
em Odontologia 

Ações integradas para a criação e implementação do 
Centro de Referência Odontológico Infanto-Juvenil  

Analisado- 65- 7º lugar  



030566/2019-76 Programa de Engenharia 
Química 

Projeto sem título Analisado- 60 – 8º lugar 

029824/2019-71 Programa de Pós-graduação 
em Química Biológica 

Heparina intestinal bovina: frações distintas com 
potencial a emprego terapêutico diverso  

Analisado- 40- DESCLASSIFICADO 

031833/2019-22 Programa de Pós-graduação 
em bioquímica 

Estudos de fitorremediação da Orla da Ilha do Fundão Analisado- 36 - DESQUALIFICADO 

 


