
 
 

 
 

 
 

Portaria UNIVALE: 062/2019 

Nomeia Comissão para Avaliação dos 

Projetos de Pesquisa submetidos ao Edital 

nº 053/2019, da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale.  

 

A Reitora da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Profª Lissandra Lopes Coelho 

Rocha, no uso legal de suas atribuições estatutárias e regimentais, em atendimento 

às necessidades acadêmicas e administrativas, e considerando o disposto no item 

6, subitem 6.1, alínea II do Edital nº 053/2019, que dispõe sobre a análise, pela 

Comissão Avaliadora, do cumprimento de metas e objetivos estabelecidos na 

proposta original de projetos submetidos a este Edital,  

 

RESOLVE: 

Art. 1°. Nomear Comissão para Avaliação dos Projetos de Pesquisa, com a seguinte 

composição: 

 Profª. Drª Elaine Toledo Pitanga Fernandes (UNIVALE) – Coordenadora da 

Comissão 

 Profª Drª Déborah Neide de Magalhães Praxedes (IFMG) 

 Prof. Dr. Evandro Klen Panquestor (IFMG) 

 Profª Drª Maria Gabriela Parenti Bicalho (UFJF) 

 Profª Drª Maria Terezinha Bretas Vilarino (UNIVALE) 

 Profª Drª Meirele Rodrigues Gonçalves (UFJF) 

 Profª Drª Rafaela da Silveira Pinto (UFMG) 

 Profª Drª Waneska Alexandra Alves (UFJF) 

 

Art. 2°. Designar a Profª Drª Elaine Toledo Pitanga Fernandes para coordenar os 

trabalhos da comissão, que acontecerá no período de 03 a 21/10/2019. 

 

Art. 3°. São atribuições da comissão: 

- analisar o cumprimento de metas e objetivos estabelecidos na proposta original 

de projetos em desenvolvimento, por meio do preenchimento do Formulário Único – 

Relatório Parcial/Final de Projetos de Pesquisa; 

- analisar as novas propostas, considerando: interdisciplinaridade; originalidade; 

relevância institucional da proposta e adequação às linhas de pesquisas 

mencionadas no subitem 2.5, do Edital nº 053/2019; justificativa apresentada; 

objetivos a serem alcançados; metodologia a ser utilizada; possíveis impactos e 



 
 

 
 

produtos a serem gerados; cronograma de atividades; detalhamento das 

atribuições de cada membro da pesquisa; metas a serem obtidas por semestre; 

exequibilidade técnica e econômica da proposta. 

Art. 4º Revogar as disposições em contrário. 

Art. 5°. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Governador Valadares, 17 de setembro de 2019. 

 

 

 

*Profª Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*O original desta Portaria assinada encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 

 


