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UNIVERSIDADE FEDERAL DD ESPIRITO SANTO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPIRITO SANTO 

Comissão Especial de Avaliação dos Projetos e Estudantes PAEPE I - PIB 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS ESPECIAIS DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO (PAEPE 1)- EDITAL N°001/2018 - PROPLAN 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (13/08/2018), às quatorze horas (14h), reuniram-se na 
sala de reuniões da Secretaria Única de Graduação do Centro Universitário Norte do Espirito Santo (SUGRAD/ 
CEUNES), os integrantes da Comissão de Avaliação dos Projetos Especiais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 
- PAEPE I - designados pela Portaria CEUNES n° 043 de 06 de julho de 2018 e composta pelos membros Renan 
Januário (SIAPE: 1978060, Servidor Técnico-Administrativo - SUGRAD), Isabel Matos Nunes (SIAPE: 3052036, 
Servidora Docente - DECH), Mellina Damasceno Rachid Santos (SIAPE: 1728953, Servidora Docente - DCN), 
Raimundo Nonato Silva Gomes (SIAPE: 3053437, Servidor Docente - DCS) e Tullio Cezar de Aguiar Brotto (SIAPE: 
2880761, Servidor Técnico-Administrativo - CASAS). Os integrantes analisaram a quantidade de inscritos em cada um 
dos projetos e elaboraram uma planilha modelo (anexa) com as informações dos estudantes retiradas do sistema PIB 
para iniciar a seleção no prazo previsto no edital (13/08 a 17/08/2018) com o recebimento da tabela com os dados 
sobre a renda. Os projetos foram divididos entre os membros da Comissão para elaboração das listas com a pontuação 
final (PF) de cada estudante para posterior divulgação. Após discussões, foram aceitas, por unanimidade, as seguintes 
decisões embasadas em itens do Edital 001/2018 - PROPLAN: 1 - Para classificação final do estudante que porventura 
tenha sido classificado em primeiro lugar em mais de um projeto, será levada em consideração a ordem de seleção 
oficial no sistema PIB que poderá ser alfabética pelos nomes dos orientadores ou outra convenientemente utilizada pela 
Comissão (Item V-f do Edital); 2 - Os estudantes de cursos de outros campi que intencionalmente ou não, se 
inscreveram em projetos do CEUNES serão desclassificados no momento da seleção (recebendo PF = 0) ou na 
substituição e não poderão ser considerados na lista de suplência (Item X-c do Edital); 3 - Nas futuras substituições de 
bolsistas deverão ter prioridade os estudantes que não estão selecionados em outros projetos PAEPE/ PIB já que a 
quantidade de inscritos em cada projeto foi pequena. Assim, ao ser constatado que o suplente de um projeto já é 
bolsista em outro, terá prioridade o suplente que atualmente não está vinculado a nenhum projeto. Nesse caso, o nome 
do bolsista não será retirado da lista de suplência, mas o estudante só será consultado quanto à opção de trocar de 
bolsa quando a lista de suplência já estiver esgotada e não haver outro candidato não vinculado a outros projetos na 
sequência (Item X-c do Edital). Um dos projetos não apresentou nenhum inscrito e a Comissão verificará uma solução 
junto à PROPLAN na etapa de ajustes no sistema. A lista de selecionados e suplentes será publicada no site 

www.graduacao.saomateus.ufes.br/paepe2018  na data prevista no cronograma oficial. Sendo assim, eu, Renan 
Januário, Presidente da Comissão, lavrei a presente ata composta de 02 páginas, que segue assinada por mim e pelos 
demais membros da Comissão. São Mateus-ES, 13 de agosto de 2018. 



Nome do Projeto: X0000(XXXX>00300000IX 
Orientador: )0000000(XXXX>C000000000( 
Perfil Desejado do Estudante: 	  

Ordem de 
classificação 

CPF Nome Curso 
Coeficiente 

normalizado (MA) 
Faixa de Renda Pontuação (A) 

Data de 
cadastramento 

Volunt 
PF 

(A*0,3 + MA*0,7) 
OBSERVAÇÕES 


	00000001
	00000002

