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Segue o resultado do processo classificatório dos projetos de ensino submetidos ao Edital 04/2019. Conforme o edital, são contemplados 2                    
projetos com bolsa para cada um dos cursos do Ensino Médio Integrado, 1 projeto com bolsa para cada um dos cursos de Engenharia e 1                         
projeto contemplado com bolsa para o curso técnico subsequente. 

 
EMIMEC:  

Título Situação 

Dicas Pedagógicas: facilitando a aprendizagem Aprovado e contemplado com bolsa 

Literature-se Aprovado e contemplado com bolsa 

 
EMITAI:  

Título Situação 

Conversation Club Deferido e contemplado com bolsa 

 
EMITST:  

Título Situação 

Curta e discuta no IFC Deferido e contemplado com bolsa 

Mãos que protegem e comandam: oficina de Plano de Abandono de Área em Libras. Deferido e contemplado com bolsa 

Direito Ambiental e a Gestão dos Recursos Hídricos Indeferido -  não atende o primeiro item do Art. 
6.1 do edital  
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EMC:  

Título Situação 

1- Bancada para a visualização e estudo científico de fenômenos térmicos e            
ondulatórios através do método de Fotografia de Schlieren 

Deferido e contemplado com bolsa 

2- Microscópio óptico portátil: uma alternativa didático pedagógica de baixo custo para            
aulas práticas no IFC - Campus Luzerna 

Deferido e não contemplado com bolsa 

3- Projeto de bancada experimental didática de treliças Deferido e não contemplado com bolsa 

 
ECA:  

Título Situação 

1- Conjunto para acionamento e programação de servoacionamentos como ferramenta          
didático pedagógica para acionamentos elétricos 

Deferido e contemplado com bolsa 

2- Curso de lógica de programação básica Deferido e não contemplado com bolsa 

3- Extensometria: recurso tecnológico como ferramenta didática Deferido e não contemplado com bolsa 

Ensino e desenvolvimento de novos programadores Indeferido -  não atende o primeiro item do Art. 
6.1 do edital  

Interfaces da Gestão dos Recursos Hídricos Indeferido -  não atende o primeiro item do Art. 
6.1 do edital  

 


