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Avaliação Documental e Critérios de Elegibilidade 

Título da Proposta: Implementação de Oficinas 4.0 em Guanambi - BA 

Títulos dos Projetos:   

• Reúso de águas residuárias na irrigação de palma forrageira destinada à ensilagem 

monitorada por dispositivos IoT 

• Automação do manejo da irrigação com ferramenta de baixo custo integrada com 

dispositivos IoT. 

• Comparativo entre energia fotovoltaica e energia elétrica convencional no acionamento 

da irrigação localizada, monitorada por dispositivo de internet das coisas 

•      IF Image: Plataforma de processamento de imagens para análise laboratoriais do setor 

agropecuário 

Coordenador: Woquiton Lima Fernandes 

 
1. Documentação 

Alínea Descrição Ausente 
Presente 

Incompleto Completo 

A Anexo II - preenchido em formato PDF e editável   X 

B Anexo V - preenchido em formato PDF e editável   x 

C ANEXO III – Declaração da Direção-Geral emitida em 
sistema SUAP 

  x 

D Declaração de Intenção de Parceria das Instituições do 
setor produtivo (Anexo IV) 

  X 

E D Declaração de Intenção de Parceria das Instituições 
públicas de educação básica (Anexo IV) 

  X 

F Currículo extraído da plataforma Lattes do 
Coordenador do Projeto 

  X 

G Espelho completo do Grupo de Pesquisa do qual o 
Coordenador do Projeto faz parte 

  X 

Data e Hora de submissão: 16 de agosto de 2020 às 19:44 

Situação: Homologado 

 
Parâmetro: Projetos que não contemplarem todos os itens, ou não seguirem os modelos disponíveis 
nos ANEXOS, ou estiverem com documentação incompleta, serão automaticamente eliminados. 

Atendido ( X ) 

Não houve atendimento (  ) 
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2. Avaliação da equipe 

EQUIPE DE TRABALHO 

Descrição 
Qtde Atendimento 

Sim Não 

Um Professor Coordenador da proposta (CPO): Servidor com, no 
mínimo, dois anos de efetiva experiência em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento, inovação e parcerias com o setor produtivo 

1 X  

Quatro Professores Orientadores de Plano de Trabalho (CPO): servidor 
com, no mínimo, dois anos de efetiva experiência em atividades de 
pesquisa, desenvolvimento, inovação e parcerias com o setor 
produtivo. 

4 X  

Estudantes de Curso Técnico de Nível Médio (ECM): discente de curso 
técnico de nível médio integrado ou subsequente ofertado pelo campus 
(ensino médio integrado ao técnico, curso técnico subsequente ao 
ensino médio, estudantes da EJA e EaD). 

9 X  

Estudantes de Curso de Nível Superior (ECS): discente de curso de 
graduação ofertado pelo campus. 

5 X  

Estudantes de Curso Mestrado (MP): discente de curso de mestrado 
ofertado sediado no campus de execução, quando houver. 

3 X  

O número de bolsistas Estudantes de Cursos Técnicos de Nível Médio 
deve corresponder a mais da metade do total de estudantes bolsistas 
envolvidos na proposta 

 9/17 X  

Os servidores integrantes possuem pendência com a PROPES? Não possuem 

Situação: Apto 

 

 

O projeto atende aos critérios de elegibilidade e tem correta apresentação dos documentos. 

A inscrição está homologada. 

 

Eduardo Perovano Santana 

Coordenador Geral de Pós-Graduação  


