Classificação dos candidatos a Monitores do PaEPE I
A importância do aprofundamento do aprendizado da Teoria Geral da
Administração (TGA) no curso de Engenharia de Produção.
Projeto:

Coordenador: Rodrigo Randow de Freitas

Observações: Perfil desejado do estudante e horário de atuação do bolsista: Primeiramente, somente poderá se inscrever na
monitoria remunerada o aluno que tenha cursado sem reprovação a disciplina. Além de ser aluno regular no curso, estar
regularmente matriculado em pelo menos 50% da carga horária oferecida no semestre e demais itens que integram o
presente Edital De Seleção De Projetos Para O Programa Integrado De Bolsas (PIB-UFES). Também, almejando um perfil de
adequado para as atividades a serem planejadas e para alcançar competências que o curso de Engenheira de Produção
considera como requisitos básicos, o estudante precisará ter as seguintes habilidades (não de forma completa, mas que
apresente grande parte): - Observar, questionar, investigar e refletir sobre problemas e suas possíveis soluções de maneira
Inter e multidisciplinar; - Analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações para que possa expor o próprio
pensamento, com base em conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais na solução de problemas; Atuar como cidadão e solucionar problemas, através do diálogo e da negocia

Classificados *
Nome

Pontuação

Classificação

THAYS OLIVEIRA FEU

5,05431

1°

LUDIMILA OLIVEIRA LOBO
NATHALIA FERNANDES DE CASTRO ALVES
MELINA ALMEIDA MAGALHÃES

4,31367
4,25904
4,23736

2°
3°
4°

JOHNATAN CORREIA MANTAY DE PAULA

4,22495

5°

ANNE LEE OLIVEIRA BRANDÃO
MAURILIO BISSARO LOUREIO
ARIADNE DA SILVA AZEREDO
ELIZA ROCHA MORETO
MARCELO CARDOSO DOS REIS
MATHEUS LOPES VIEIRA
RÔMULO LUIZ SIQUARA SANTOS

4,11241
4,09533
3,94763
3,62848
3,39967
3,33415
1,31178

6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°

* Será conferido, no ato da entrega dos documentos pelo aluno, seu comprovante de
matrícula, conforme item V - b do Edital PaEPE I.

Já selecionado p/
outro projeto
Selecionado

