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Conceito da Comissão: Muito Bom
Apreciação: A análise dos relatórios evidencia que o desenvolvimento do Programa tem mantido coerência entre a
área de concentração, as linhas e os projetos de pesquisa em andamento liderados pelos docentes permanentes.
Observa-se também consonância entre esses itens e a proposta curricular, apresentando as características
adequadas para um programa interdisciplinar. As disciplinas estão em conformidade com o perfil diversificado das
formações do corpo docente permanente e há evidencias claras do compartilhamento das disciplinas, o que contribui
com a formação interdisciplinar proposta.
 
Os relatórios destacam adequadamente as potencialidades do Programa, enfatizando o amadurecimento em relação
à perspectiva interdisciplinar evidenciada em toda sua constituição desde a área de concentração, linhas de
pesquisa, qualidade da  dissertação e das pesquisas produzidos pelos corpos docente e discente. Quanto aos
aspectos a melhorar destacam a necessidade de:  (i) aumentar o número de publicações em coautoria,
especialmente entre orientadores-orientandos; (ii) intensificar as produções qualificadas dos docentes; (iii) melhorar
as ações de divulgação com o objetivo de ampliar a visibilidade do Programa; e (iv) investir em ações de
internacionalização para qualificar a implantação e consolidação do curso de doutorado. Os relatórios, portanto,
apresentam evidências de ações de planejamento voltadas para a adequação contínua do Programa com vistas a
garantir a implantação e consolidação do doutorado iniciado em  2015, considerando os parâmetros da Área.
 

Ficha de Avaliação

INTERDISCIPLINAR

Parecer da comissão de área
1 – Proposta do Programa

Itens de Avaliação Peso Avaliação
1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração,
linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular. 40.0 Muito Bom

1.2. Planejamento do programa com vistas a seu desenvolvimento futuro, contemplando
os desafios internacionais da área na produção do conhecimento, seus propósitos na
melhor formação de seus alunos, suas metas quanto à inserção social mais rica dos seus
egressos, conforme os parâmetros da área.

40.0 Muito Bom

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 20.0 Muito Bom
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A infraestrutura em termos de laboratórios de pesquisa, biblioteca e recursos de informática atende satisfatoriamente
às necessidades do Programa. Os relatórios apresentam descrições detalhadas de cada um dos laboratórios,
listando seus equipamentos mais importantes e destacando as áreas de ensino, pesquisa e extensão aos quais
estão vinculados. A infraestrutura descrita dá sustentação às práticas interdisciplinares propostas pelo Programa.
 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom
Apreciação: O quadro docente permanente se conservou no período assim como o quantitativo de colaboradores
manteve-se dentro dos limites exigidos pelo documento de área. Todos os docentes permanentes têm experiência
em pesquisa e orientação. Há também alinhamento na formação/atuação interdisciplinar dos cursos considerando as
cinco linhas de pesquisa que integram o programa e sua estrutura curricular.  A distribuição do corpo docente nas
linhas de pesquisa e na estrutura curricular é adequada, caracterizada pelo elevado nível de compartilhamento no
desenvolvimento de projetos de pesquisa entre docentes e discentes. Da média de docentes permanentes no
período analisado 73,87% mantiveram atividades regulares de orientação, o que demonstra tendência a estabilidade
da integração do corpo docente permanente do Programa.
 
O quadro docente permanente se conservou no período, assim como o quantitativo de colaboradores manteve-se
dentro dos limites exigidos pelo documento de área.  Todos os docentes permanentes mantiveram atividades
regulares de orientação, o que demonstra tendência à estabilidade e integração do corpo docente, atendendo as
orientações da proposta interdisciplinar. As pesquisas revelam significativa contribuição com a formação dos recursos
humanos e têm impactado positivamente em nível regional, principalmente, e nacional.
 
As atividades de orientação e carga horária das disciplinas estão bem distribuídas entre os docentes permanentes.
Todos registraram orientação no período e coordenam ou participam de projetos de pesquisa vinculados ao
Programa. Há registro da participação de mais de um docente com formação distinta em projetos de pesquisa, o que
reforça a característica de compartilhamento da produção acadêmica, fundamental para a área interdisciplinar.
Observa-se desequilíbrio na produção de pesquisas entre as 05 linhas definidas, a partir de 2016: as Linhas
“Tecnologia do Ambiente Construído” e “Memória e Patrimônio Cultural concentraram 39,36% e 49%,

Ficha de Avaliação

2 – Corpo Docente

Itens de Avaliação Peso Avaliação
2.1. Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de formação,
aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do
Programa.

30.0 Muito Bom

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de
pesquisa e de formação do programa. 30.0 Muito Bom

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do
programa. 30.0 Muito Bom

2.4. Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na graduação,
com atenção tanto à repercussão que este item pode ter na formação de futuros
ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na formação de profissionais mais
capacitados no plano da graduação. Obs.: este item só vale quando o PPG estiver ligado
a curso de graduação; se não o estiver, seu peso será redistribuído proporcionalmente
entre os demais itens do quesito.

10.0 Muito Bom
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respectivamente, da produção total do ano de 2016, a linha "Paisagem e Ambiente" registrou 11 projetos, enquanto
as linhas “Conservação de Bens Culturais” e “Gestão do Patrimônio do Ambiente Construído” não registraram
nenhum projetos de pesquisa no  período avaliado.  Todos os docentes permanentes estão vinculados a projeto de
pesquisa, mas registra-se um número elevado de projetos liderados por apenas um professor.
 
A contribuição dos docentes permanentes na formação de recursos humanos em nível de graduação é relevante e
está evidenciada pela participação de aproximadamente 22 graduandos como bolsistas de Iniciação Científica em
projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos no Programa. Informa-se, ainda, que a participação de todos os
docentes permanentes no ensino de graduação.
 

 

 
Conceito da Comissão: Bom
Apreciação: O número de defesas de dissertações é coerente com o número de professores do corpo permanente.
Foram defendidos 60 trabalhos para um número médio de 14 docentes no período analisado, o que produz uma
média de 4,2 defesas por orientador.
 
O indicador de distribuição de orientações de dissertações defendidas no período de avaliação é considerado
adequado, demonstrando equilíbrio com relação ao número total de docentes permanentes, conforme recomendação
do documento de Área. O índice de orientações registrado no período foi Bom (1,054).
 
As dissertações defendidas estão alinhadas às linhas de pesquisa e proposta interdisciplinar do Programa. As
bancas envolveram, sistematicamente, a participação de examinadores externos. Os discentes e egressos
demonstraram participação adequada na produção intelectual do curso de mestrado, comprovada pela tendência de
indicadores Bom para autoria e distribuição da produção discente. Os índices relativos à qualidade das dissertações
são considerados Bom e Regular (alcançando 0,045).
 
O tempo médio de titulação dos alunos foi de 28,25 meses e dos bolsistas foi de 28,12 meses, abaixo do numero
médio de 30 meses. O Doutorado teve início em 2016, portanto, ainda não apresentou nenhuma tese concluída. 
 

Ficha de Avaliação

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações

Itens de Avaliação Peso Avaliação
3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação
ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente. 15.0 Muito Bom

3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de
avaliação em relação aos docentes do programa. 20.0 Bom

3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da pós-
graduação e da graduação (no caso de IES com curso de graduação na área) na
produção científica do programa, aferida por publicações e outros indicadores pertinentes
à área.

50.0 Bom

3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo de
formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados. 15.0 Muito Bom

4 – Produção Intelectual
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Conceito da Comissão: Bom
Apreciação: O indicador de produção intelectual alcançado pelos docentes permanentes do Programa foi
considerado Bom (1,130), resultado de publicações de 31 produções integradas em artigos, livros e capítulos de
livros concentrados nos estratos superiores (A1, A2, B1, L4, L3 e C3). O índice de coautoria é considerado regular
(0,081).
 
O Programa apresentou bons indicadores de produção intelectual qualificada do corpo docente permanente, o que
evidencia uma distribuição equilibrada, registrando o percentual de 76% de distribuição das produções consideradas
Muito Boa, Boa e Regular.
 
O Programa tem indicadores regulares de produção técnica e tecnológica, alcançando o índice de 0,045, o que não
contribui para qualificar e complementar as produções intelectuais registradas para os docentes permanentes.  
 

 

 
Conceito da Comissão: Muito Bom
Apreciação: A análise dos relatórios traz informações relevantes que comprovam a inserção e impacto regional do
Programa, evidenciada através de ações individuais e coletivas realizadas pelos docentes permanentes e
consolidadas no desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, assim como por meio de ações educativas e
de extensão. A maioria dos professores permanentes integram grupos, comissões e diversos outras modalidades de
associações da sociedade civil, contribuindo para mudanças do perfil social e econômico da Região. Registra-se
também atividades comprometidas com a formação de recursos humanos para atender as demandas das instituições
públicas e sociais locais com ênfase nas competências para a formulação, implementação e avaliação de políticas
sociais. Há indicadores do comprometimento dos docentes com práticas de transferência de conhecimento e de
intervenções frente aos crescentes problemas sociais que a região carece. A inserção social dos egressos reforça o
impacto regional do programa; alguns tem ocupado posições de destaque em instituições de ensino, em

Ficha de Avaliação

Itens de Avaliação Peso Avaliação
4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 55.0 Bom
4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do
Programa. 30.0 Bom

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. 10.0 Bom
4.4. Produção Artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente. 5.0 Não Aplicável

5 – Inserção Social

Itens de Avaliação Peso Avaliação
5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 40.0 Muito Bom
5.2. Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e
desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do programa, com
vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação.

40.0 Muito Bom

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa a sua atuação. 20.0 Muito Bom
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organizações públicas e em organizações da sociedade civil, revelando uma significativa contribuição à melhoria da
oferta de serviços diversos da região, com especial ênfase para o setor público e social. Parte expressiva dos
egressos se encontram engajados profissionalmente com destaque para atividades de ensino superior e de
pesquisa. Registra-se que 15 dos egressos são servidores de órgãos públicos, 06 atuam como autônomos e 01
ingressou no quadro permanente da UFMG, comprovando o compromisso do programa em contribuir com o
desenvolvimento local/regional/nacional.
 
Os relatórios analisados apresentam indicadores do estabelecimento de parcerias, intercâmbios e cooperação com
outros centros de pesquisa, setores e instituições de diversas áreas, evidenciando ações fundamentais para a
consolidação de um Programa interdisciplinar. Essas ações estão registradas nos relatórios e merecem ser
destacadas algumas mais relevantes: participação no Centro de Produção Sustentável da UFMG, colaborações
acadêmicas com a Rede FINEP, com outros grupos de pesquisa da UFMG, UFV, UFB e UFBA, com a Associação
Nacional de Pesquisa em Tecnologia e Ciência do Patrimônio, dentre outras.  Apresentam dados de parcerias,
intercâmbios e  projetos de cooperação com centros de pesquisas internacionais, a exemplo dos seguintes: Rede
Latino-americana de Acervos de Arquitetura, Red PHI - Patrimônio Histórico Cultural Iberoamericano (que congrega,
além deste programa, outros grupos - Universidade Politécnica de Madrid, instituições da Argentina, Portugal, Chile,
México e Peru), Departamento de Arquitectura e Urbanismo do ISCTE de Lisboa, Universidad Politécnica de Madrid,
com a Universidade de Kassel/Universidade de Freiburg, na Alemanha, em parceria com a UFBA, entre outros.
Esses esforços evidenciam o comprometimento do Programa com a consolidação de ações voltadas para promover
inovação, melhoria das pesquisas e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e sócio ambiental dos
territórios.  Através desse conjunto de cooperação nacionais e internacionais evidencia-se o compromisso do
Programa em intercambiar e difundir conhecimentos, técnicas e experiências, fundamental para a consolidação da
interdisciplinaridade.
 
O Programa dispõe de uma página eletrônica vinculada ao portal da Universidade que divulga o processo seletivo,
disponibiliza as dissertações defendidas, apresenta o perfil do corpo docente, disponibiliza as ementas das
disciplinas oferecidas, informa sobre as resoluções, Regimento da Pós-Graduação, Normas internas, entre outras
informações relevantes para os interessados. Destaca, ainda, outras ações dirigidas para ampliar e difundir o
programa:  criação, manutenção e aperfeiçoamento do site do Laboratório de Fotodocumentação Sylvio de
Vasconcellos (www.forumpatrimonio.com.br/laboratorio), criação do site do LABCON para divulgação dos trabalhos
desenvolvidos em seu âmbito, lançamento da página da Rede Latino-americana de Acervos de Arquitetura
(RELARQ), a publicação cientifica do Programa através do FORUM PATRIMÔNIO (publicação online), convênio com
o Instituto de Estudos de Desenvolvimento Sustentável (IEDS) e a Editora Annablume (SP) para o lançamento de
livros derivados de eventos e pesquisa do Programa, entre outras ações.
 
 

 

Ficha de Avaliação

Qualidade dos Dados

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação
1 – Proposta do Programa - Muito Bom
2 – Corpo Docente 20.0 Muito Bom

06/02/2019 16:18:25 5
GERADO POR: YACY ARA FRONER GONCALVES (083.XXX.XXX-XX)



 
Conceito da Comissão: Bom
 
Apreciação: Os relatórios analisados apresentaram dados suficientes para a realização da avaliação.
 
As referências bibliográficas de algumas disciplinas parecem desatualizadas.
 

 

 
Nota: 4
Apreciação 
Embora o Programa tenha uma boa proposta, corpo docente com formação diversa e experiente,
indicadores de distribuição das dissertações por docente permanente  e colaboradores estarem
adequados, observa-se que o indicador de produção intelectual ficou no nível Bom (1,130) e o índice de
distribuição de publicações qualificadas dos docentes permanentes ter sido Regular (0,081).
Os índices de produção discente (IndAut=0,340 e IndDis=0,481) são bons.
Há registros de convênios que evidenciam boa inserção social do programa.
 
Com base na análise dos quesitos e considerando os índices de referência da área, justifica-se a
recomendação da Área em manter a Nota 4. 
 

Ficha de Avaliação

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 35.0 Bom
4 – Produção Intelectual 35.0 Bom
5 – Inserção Social 10.0 Muito Bom

Parecer da comissão de área sobre o mérito do programa

Quesitos de Avaliação Peso Avaliação
1 – Proposta do Programa 0.0 Muito Bom
2 – Corpo Docente 20.0 Muito Bom
3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 35.0 Bom
4 – Produção Intelectual 35.0 Bom
5 – Inserção Social 10.0 Muito Bom

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

ANTONIO-CARLOS GUIMARAES DE ALMEIDA Universidade Federal de São João del-Rei
JEFERSON AVILA SOUZA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

HELEN TREICHEL UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
DAVIDSON MARTINS MOREIRA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

FATIMA GONCALVES CAVALCANTE UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
CAROLINA MADEIRA LUCCI UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
ANA PAULA VIDAL BASTOS UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

SONIA NAIR BAO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

06/02/2019 16:18:25 6
GERADO POR: YACY ARA FRONER GONCALVES (083.XXX.XXX-XX)



Ficha de Avaliação

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

MARIA CECILIA PEDREIRA DE ALMEIDA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
RODOLFO HERBERTO SCHNEIDER PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE

DO SUL
ANDRE LUIZ SENA GUIMARAES UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

MARCELO ALBANO MORET SIMOES GONCALVES UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
SPENCER LUIZ MARQUES PAYAO FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

ADELAIDE FALJONI ALARIO (Coordenador de Área) UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
MARIA DE FATIMA MORETHY COUTO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
MÁRIO VASCONCELLOS SOBRINHO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CARLOS CHESMAN DE ARAUJO FEITOSA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
RAQUEL FRANCO DE SOUZA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ACACIA ZENEIDA KUENZER UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ROSA INES DE NOVAIS CORDEIRO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
KÁTIA GOMES DE LIMA ARAUJO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

JANE MERI SANTOS UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
LUCIA CATABRIGA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

LUIZ ARMANDO CUNHA DE MARCO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ANA CRISTINA SIMOES E SILVA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

MARCO AURELIO MÁXIMO PRADO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FERNANDO MARCOS DOS REIS UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

DEBORA MARQUES DE MIRANDA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ERICA RENATA DE SOUZA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

RODRIGO WEBER DOS SANTOS UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
JOSE GARCIA VIVAS MIRANDA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

DJALMA RODRIGUES LIMA NETO UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
MARCIA DOS SANTOS MACEDO UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

LEANDRO COLLING UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ELIZABETH MATOS RIBEIRO UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

KARLA SCHUCH BRUNET UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
BENEDITO MEDRADO DANTAS UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

JOSE ROBERTO GOLDIM UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ELISEO BERNI REATEGUI UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

BEATRIZ VARGAS DORNELES UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ROSECLEA DUARTE MEDINA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

ALEXANDRE FERNANDEZ VAZ UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PEDRO GERALDO PASCUTTI UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

LUIZ PEREIRA CALOBA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
RENATA LEBRE LA ROVERE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PAULO VICTOR RODRIGUES DE CARVALHO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
MONICA JOSENE BARBOSA PEREIRA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

GILMAR SIDNEI ERZINGER UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE
ANTONIANA URSINE KRETTLI FUNDACAO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ)

SAMUEL GOLDENBERG FUNDACAO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ)
SUZANA LEITAO RUSSO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

HELDER BUENOS AIRES DE CARVALHO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
EDUARDO WINTER (Coordenador Adjunto de Programas

Profissionais)
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

ADELAIDE MARIA DE SOUZA ANTUNES INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho do programa.  
Recomendações da Comissão ao Programa.  
A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa? 
Não 
A Comissão recomenda mudança de área de avaliação? 
Não 
A Comissão recomenda a mudança de modalidade do programa? 
Não 
 

Nota: 4
 
Apreciação 
O CTC-ES ampliado, em sua 172ª reunião, destinada a avaliar os programas analisados durante a
Quadrienal 2017, aprova as deliberações e recomendações elaboradas pela Comissão de Área,

Ficha de Avaliação

Membros da Comissão de Avaliação
Nome Instituição

CECILIA VERONICA NUNEZ INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA
AMANDO SIUITI ITO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ( RIBEIRÃO PRETO )

BENEDITO SERGIO DENADAI UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA
FILHO ( RIO CLARO )

SANDRO MARCIO LIMA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
CLAUDIA ANDREA LIMA CARDOSO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

ALFA OUMAR DIALLO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
RODRIGO GAROFALLO GARCIA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

IVAN TARGINO MOREIRA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA ( JOÃO PESSOA )
GESINALDO ATAIDE CANDIDO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA ( JOÃO PESSOA )

JOSE MARCUS DE OLIVEIRA GODOY COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
CONSUELO LATORRE FORTES DIAS (Coordenador Adjunto

de Programas Acadêmicos)
Fundação Ezequiel Dias

PAULO EMILIO CORREA LEITE INSTIT. NAC. METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL

MARCIO FRANCISCO COLOMBO Instituição Não Cadastrada
MARCELO EIRAS INSTITUTO BIOLÓGICO

PAULO AUGUSTO BERQUO DE SAMPAIO INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR

Complementos

Parecer do CTC sobre o mérito da proposta
Parecer Final
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ratificando a nota por ela atribuída. O programa preenche todos os requisitos de desempenho para
atribuição de Nota 4. 

Ficha de Avaliação
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