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RESULTADORESULTADO

Resultado Final após avaliação Ad Hoc- Edital nº 07/2020

Após avaliação externa dos projetos classificados, têm -se o seguinte resultado:

Título do projeto
Nota

avaliador
1

Nota
avaliador

2
 Média

Classificação
Final

Aplicações do Teorema Espectral no Processamento de Imagens  72  71 71,5 7º

Desenvolvimento de método para determinação de drogas apreendidas
na região de Pouso Alegre

  92   91   91,5 1º*

Determinação da cinética de secagem de morango utilizando Redes
Neurais Artificiais

72 72 72 6º

Educação profissional de nível médio entre 1996 e 2017: conflitos,
polêmicas e pressupostos

  85 67 76 5º

Estudo aplicado em BIM na concepção de projetos de sistemas em
wood frame e madeira lamelada colada

92 89 90,5 3º

O Uso de redes neurais no Reconhecimento de Placas de Veículos
Automotores

62 77 69,5 8º

Remoção de metais pesados em efluentes utilizando a casca de café
como bioadsorvente

80 98 89 4º

Síntese, caracterização e investigação da propriedades magnéticas de
um novo polímero de coordenação envolvendo sais de cobalto

89 94 91,5 2º

* Em caso de empate conforme previsto em edital, será seguido o item 6.3.3 do edital.

Assim como previsto na retificação nº04, o prazo para recursos será até o dia 03/04/2020.

Assim como previsto na re ficação nº 04: Devido a pandemia do COVID-19 e devido à suspensão das a vidades
presencias no campus Pouso Alegre conforme OFÍCIO 38/2020  POA/IFSULDEMINAS, as assinaturas se darão
apenas quando voltarem as a vidades presenciais no campus. Sendo assim os projetos estarão classificados a
partir do resultado final mas não entrarão em execução.

O cronograma do referido edital 07/2020 se encontra suspenso a partir de 06/04/2020.



Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Maria Cecilia Rodrigues SimoesMaria Cecilia Rodrigues Simoes, COORDENADOR COORDENADOR - POA - POA-CPPI- POA - POA-CPPI, em 02/04/2020 10:41:47.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 02/04/2020. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsuldeminas.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

57427
e574c154a5

Documento eletrônico gerado pelo SUAP (https://suap.ifsuldeminas.edu.br)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais


	Documento assinado eletronicamente por:

