RESULTADO FINAL DA ETAPA DE ENQUADRAMENTO - PROLAB EDITAL Nº 52/2019
PROJETOS NÃO ENQUADRADOS
CADASTRO

52001

52002

52003

52004

52006

52008

ENQUADRAMENTO (S/N)

REQUISITOS E CONDIÇÕES NÃO
ATENDIDOS

NÃO ENQUADRADO

3. DO NUMERO DE PROJETOS POR DOCENTE 3.2 Caso sejam encaminhadas, pelo(a) mesmo(a)
proponente, mais de um projeto, com número de
inscrição diferente, apenas a última será considerada
para análise, sendo as anteriormente apresentadas
automaticamente desclassificadas.

NÃO ENQUADRADO

7. DA ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO - Relatório do
Sistema Integrado de Planejamento (SIP) dos
Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão realizados
no Laboratório.

NÃO ENQUADRADO

3. DO NUMERO DE PROJETOS POR DOCENTE 3.2 Caso sejam encaminhadas, pelo(a) mesmo(a)
proponente, mais de um projeto, com número de
inscrição diferente, apenas a última será considerada
para análise, sendo as anteriormente apresentadas
automaticamente desclassificadas.

NÃO ENQUADRADO

3. DO NUMERO DE PROJETOS POR DOCENTE 3.2 Caso sejam encaminhadas, pelo(a) mesmo(a)
proponente, mais de um projeto, com número de
inscrição diferente, apenas a última será considerada
para análise, sendo as anteriormente apresentadas
automaticamente desclassificadas.

NÃO ENQUADRADO

6. DA INSCRIÇÃO - 6.2 No ato da inscrição, o(a)
proponente deverá apensar toda a documentação a
seguir: (...) Relação de Projetos de Ensino, de
Pesquisa e de Extensão que fazem ou farão parte do
Laboratório proposto. FORMULÁRIO - Os itens
cadastrados com * devem seguir como anexos,
juntamente com este formulário, para o email da
inscrição (prolab@uneb.br). Itens O, P e Q do
formulário.

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

RESULTADO FINAL DA ETAPA DE ENQUADRAMENTO - PROLAB EDITAL Nº 52/2019
PROJETOS NÃO ENQUADRADOS
CADASTRO

52009

52010

52012

52013

52014

ENQUADRAMENTO (S/N)

REQUISITOS E CONDIÇÕES NÃO
ATENDIDOS

NÃO ENQUADRADO

6. DA INSCRIÇÃO - 6.2 No ato da inscrição, o(a)
proponente deverá apensar toda a documentação a
seguir: (...) Relação de Projetos de Ensino, de
Pesquisa e de Extensão que fazem ou farão parte do
Laboratório proposto. FORMULÁRIO - Os itens
cadastrados com * devem seguir como anexos,
juntamente com este formulário, para o email da
inscrição (prolab@uneb.br). Itens O, P e Q do
formulário.

NÃO ENQUADRADO

3. DO NUMERO DE PROJETOS POR DOCENTE 3.2 Caso sejam encaminhadas, pelo(a) mesmo(a)
proponente, mais de um projeto, com número de
inscrição diferente, apenas a última será considerada
para análise, sendo as anteriormente apresentadas
automaticamente desclassificadas.

NÃO ENQUADRADO

3. DO NUMERO DE PROJETOS POR DOCENTE 3.2 Caso sejam encaminhadas, pelo(a) mesmo(a)
proponente, mais de um projeto, com número de
inscrição diferente, apenas a última será considerada
para análise, sendo as anteriormente apresentadas
automaticamente desclassificadas.

NÃO ENQUADRADO

3. DO NUMERO DE PROJETOS POR DOCENTE 3.2 Caso sejam encaminhadas, pelo(a) mesmo(a)
proponente, mais de um projeto, com número de
inscrição diferente, apenas a última será considerada
para análise, sendo as anteriormente apresentadas
automaticamente desclassificadas.

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

RESULTADO FINAL DA ETAPA DE ENQUADRAMENTO - PROLAB EDITAL Nº 52/2019
PROJETOS NÃO ENQUADRADOS
CADASTRO

52017

52023

52025

52031

52032

ENQUADRAMENTO (S/N)

REQUISITOS E CONDIÇÕES NÃO
ATENDIDOS

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

NÃO ENQUADRADO

3. DO NUMERO DE PROJETOS POR DOCENTE 3.2 Caso sejam encaminhadas, pelo(a) mesmo(a)
proponente, mais de um projeto, com número de
inscrição diferente, apenas a última será considerada
para análise, sendo as anteriormente apresentadas
automaticamente desclassificadas.

NÃO ENQUADRADO

3. DO NUMERO DE PROJETOS POR DOCENTE 3.2 Caso sejam encaminhadas, pelo(a) mesmo(a)
proponente, mais de um projeto, com número de
inscrição diferente, apenas a última será considerada
para análise, sendo as anteriormente apresentadas
automaticamente desclassificadas.

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

NÃO ENQUADRADO

6. DA INSCRIÇÃO - 6.2 No ato da inscrição, o(a)
proponente deverá apensar toda a documentação a
seguir: (...) Relação de Projetos de Ensino, de
Pesquisa e de Extensão que fazem ou farão parte do
Laboratório proposto. FORMULÁRIO - Os itens
cadastrados com * devem seguir como anexos,
juntamente com este formulário, para o email da
inscrição (prolab@uneb.br). Itens O, P e Q do
formulário.

RESULTADO FINAL DA ETAPA DE ENQUADRAMENTO - PROLAB EDITAL Nº 52/2019
PROJETOS NÃO ENQUADRADOS
CADASTRO

52034

52035

52040

52041

ENQUADRAMENTO (S/N)

REQUISITOS E CONDIÇÕES NÃO
ATENDIDOS

NÃO ENQUADRADO

3. DO NUMERO DE PROJETOS POR DOCENTE 3.2 Caso sejam encaminhadas, pelo(a) mesmo(a)
proponente, mais de um projeto, com número de
inscrição diferente, apenas a última será considerada
para análise, sendo as anteriormente apresentadas
automaticamente desclassificadas.

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

RESULTADO FINAL DA ETAPA DE ENQUADRAMENTO - PROLAB EDITAL Nº 52/2019
PROJETOS NÃO ENQUADRADOS
CADASTRO

52052

52053

52056

ENQUADRAMENTO (S/N)

REQUISITOS E CONDIÇÕES NÃO
ATENDIDOS

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES). Edital, item 7 - Orçamento do
projeto indicando a cota escolhida (ver quadro do item
4.1) para aquisição de equipamentos e manutenção,
(...).

NÃO ENQUADRADO

1) Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).
2) 6. DA
INSCRIÇÃO - 6.2 No ato da inscrição, o(a) proponente
deverá apensar toda a documentação a seguir: (...)
Relação de Projetos de Ensino, de Pesquisa e de
Extensão que fazem ou farão parte do Laboratório
proposto. FORMULÁRIO - Os itens cadastrados com *
devem seguir como anexos, juntamente com este
formulário, para o email da inscrição
(prolab@uneb.br). Itens O, P e Q do formulário.

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

RESULTADO FINAL DA ETAPA DE ENQUADRAMENTO - PROLAB EDITAL Nº 52/2019
PROJETOS NÃO ENQUADRADOS
CADASTRO

ENQUADRAMENTO (S/N)

52059

NÃO ENQUADRADO

52061

NÃO ENQUADRADO

52063

52070

52073

REQUISITOS E CONDIÇÕES NÃO
ATENDIDOS
6. DA INSCRIÇÃO - 6.2 No ato da inscrição, o(a)
proponente deverá apensar toda a documentação a
seguir: (...) Relação de Projetos de Ensino, de
Pesquisa e de Extensão que fazem ou farão parte do
Laboratório proposto. FORMULÁRIO - Os itens
cadastrados com * devem seguir como anexos,
juntamente com este formulário, para o email da
inscrição (prolab@uneb.br). Itens O, P e Q do
formulário.
6. DA INSCRIÇÃO - 6.2 No ato da inscrição, o(a)
proponente deverá apensar toda a documentação a
seguir: (...) Relação de Projetos de Ensino, de
Pesquisa e de Extensão que fazem ou farão parte do
Laboratório proposto. FORMULÁRIO - Os itens
cadastrados com * devem seguir como anexos,
juntamente com este formulário, para o email da
inscrição (prolab@uneb.br). Itens O, P e Q do
formulário.

NÃO ENQUADRADO

3. DO NUMERO DE PROJETOS POR DOCENTE 3.2 Caso sejam encaminhadas, pelo(a) mesmo(a)
proponente, mais de um projeto, com número de
inscrição diferente, apenas a última será considerada
para análise, sendo as anteriormente apresentadas
automaticamente desclassificadas.

NÃO ENQUADRADO

3. DO NUMERO DE PROJETOS POR DOCENTE 3.2 Caso sejam encaminhadas, pelo(a) mesmo(a)
proponente, mais de um projeto, com número de
inscrição diferente, apenas a última será considerada
para análise, sendo as anteriormente apresentadas
automaticamente desclassificadas.

NÃO ENQUADRADO

6. DA INSCRIÇÃO - 6.2 No ato da inscrição, o(a)
proponente deverá apensar toda a documentação a
seguir: (...) Relação de Projetos de Ensino, de
Pesquisa e de Extensão que fazem ou farão parte do
Laboratório proposto. FORMULÁRIO - Os itens
cadastrados com * devem seguir como anexos,
juntamente com este formulário, para o email da
inscrição (prolab@uneb.br). Itens O, P e Q do
formulário.

RESULTADO FINAL DA ETAPA DE ENQUADRAMENTO - PROLAB EDITAL Nº 52/2019
PROJETOS NÃO ENQUADRADOS
CADASTRO

52077

52083

52085

52086

52087

ENQUADRAMENTO (S/N)

REQUISITOS E CONDIÇÕES NÃO
ATENDIDOS

NÃO ENQUADRADO

3. DO NUMERO DE PROJETOS POR DOCENTE 3.2 Caso sejam encaminhadas, pelo(a) mesmo(a)
proponente, mais de um projeto, com número de
inscrição diferente, apenas a última será considerada
para análise, sendo as anteriormente apresentadas
automaticamente desclassificadas.

NÃO ENQUADRADO

3. DO NUMERO DE PROJETOS POR DOCENTE 3.2 Caso sejam encaminhadas, pelo(a) mesmo(a)
proponente, mais de um projeto, com número de
inscrição diferente, apenas a última será considerada
para análise, sendo as anteriormente apresentadas
automaticamente desclassificadas.

NÃO ENQUADRADO

3. DO NUMERO DE PROJETOS POR DOCENTE 3.2 Caso sejam encaminhadas, pelo(a) mesmo(a)
proponente, mais de um projeto, com número de
inscrição diferente, apenas a última será considerada
para análise, sendo as anteriormente apresentadas
automaticamente desclassificadas.

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

RESULTADO FINAL DA ETAPA DE ENQUADRAMENTO - PROLAB EDITAL Nº 52/2019
PROJETOS NÃO ENQUADRADOS
CADASTRO

52088

52090

52092

52096

52098

ENQUADRAMENTO (S/N)

REQUISITOS E CONDIÇÕES NÃO
ATENDIDOS

NÃO ENQUADRADO

3. DO NUMERO DE PROJETOS POR DOCENTE 3.2 Caso sejam encaminhadas, pelo(a) mesmo(a)
proponente, mais de um projeto, com número de
inscrição diferente, apenas a última será considerada
para análise, sendo as anteriormente apresentadas
automaticamente desclassificadas.

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

NÃO ENQUADRADO

7. DA ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO - Relatório do
Sistema Integrado de Planejamento (SIP) dos
Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão realizados
no Laboratório.

RESULTADO FINAL DA ETAPA DE ENQUADRAMENTO - PROLAB EDITAL Nº 52/2019
PROJETOS NÃO ENQUADRADOS
CADASTRO

52100

ENQUADRAMENTO (S/N)

REQUISITOS E CONDIÇÕES NÃO
ATENDIDOS

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

52104

NÃO ENQUADRADO

52105

NÃO ENQUADRADO

52106

NÃO ENQUADRADO

6. DA INSCRIÇÃO - 6.2 No ato da inscrição, o(a)
proponente deverá apensar toda a documentação a
seguir: (...) Relação de Projetos de Ensino, de
Pesquisa e de Extensão que fazem ou farão parte do
Laboratório proposto. FORMULÁRIO - Os itens
cadastrados com * devem seguir como anexos,
juntamente com este formulário, para o email da
inscrição (prolab@uneb.br). Itens O, P e Q do
formulário.
6. DA INSCRIÇÃO - 6.2 No ato da inscrição, o(a)
proponente deverá apensar toda a documentação a
seguir: (...) Relação de Projetos de Ensino, de
Pesquisa e de Extensão que fazem ou farão parte do
Laboratório proposto. FORMULÁRIO - Os itens
cadastrados com * devem seguir como anexos,
juntamente com este formulário, para o email da
inscrição (prolab@uneb.br). Itens O, P e Q do
formulário.
3. DO NUMERO DE PROJETOS POR DOCENTE 3.2 Caso sejam encaminhadas, pelo(a) mesmo(a)
proponente, mais de um projeto, com número de
inscrição diferente, apenas a última será considerada
para análise, sendo as anteriormente apresentadas
automaticamente desclassificadas.

RESULTADO FINAL DA ETAPA DE ENQUADRAMENTO - PROLAB EDITAL Nº 52/2019
PROJETOS NÃO ENQUADRADOS
CADASTRO

52109

52110

52111

52113

ENQUADRAMENTO (S/N)

REQUISITOS E CONDIÇÕES NÃO
ATENDIDOS

NÃO ENQUADRADO

1) Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).
2) 6. DA
INSCRIÇÃO - 6.2 No ato da inscrição, o(a) proponente
deverá apensar toda a documentação a seguir: (...)
Relação de Projetos de Ensino, de Pesquisa e de
Extensão que fazem ou farão parte do Laboratório
proposto. FORMULÁRIO - Os itens cadastrados com *
devem seguir como anexos, juntamente com este
formulário, para o email da inscrição
(prolab@uneb.br). Itens O, P e Q do formulário.

NÃO ENQUADRADO

6. DA INSCRIÇÃO - 6.2 No ato da inscrição, o(a)
proponente deverá apensar toda a documentação a
seguir: (...) Relação de Projetos de Ensino, de
Pesquisa e de Extensão que fazem ou farão parte do
Laboratório proposto. FORMULÁRIO - Os itens
cadastrados com * devem seguir como anexos,
juntamente com este formulário, para o email da
inscrição (prolab@uneb.br). Itens O, P e Q do
formulário.

NÃO ENQUADRADO

6. DA INSCRIÇÃO - 6.2 No ato da inscrição, o(a)
proponente deverá apensar toda a documentação a
seguir: (...) Relação de Projetos de Ensino, de
Pesquisa e de Extensão que fazem ou farão parte do
Laboratório proposto. FORMULÁRIO - Os itens
cadastrados com * devem seguir como anexos,
juntamente com este formulário, para o email da
inscrição (prolab@uneb.br). Itens O, P e Q do
formulário.

NÃO ENQUADRADO

3. DO NUMERO DE PROJETOS POR DOCENTE 3.2 Caso sejam encaminhadas, pelo(a) mesmo(a)
proponente, mais de um projeto, com número de
inscrição diferente, apenas a última será considerada
para análise, sendo as anteriormente apresentadas
automaticamente desclassificadas.

RESULTADO FINAL DA ETAPA DE ENQUADRAMENTO - PROLAB EDITAL Nº 52/2019
PROJETOS NÃO ENQUADRADOS
CADASTRO

52114

52116

52118

52123

52125

ENQUADRAMENTO (S/N)

REQUISITOS E CONDIÇÕES NÃO
ATENDIDOS

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

NÃO ENQUADRADO

1) 6. DA INSCRIÇÃO - 6.2 No ato da inscrição, o(a)
proponente deverá apensar toda a documentação a
seguir: (...) Declaração da Direção do Departamento
disponibilizando espaço físico com infraestrutura
elétrica e hidráulica para instalação do laboratório. ;
2) 7. DA ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO - Relatório
do Sistema Integrado de Planejamento (SIP) dos
Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão realizados
no Laboratório.

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

NÃO ENQUADRADO

7. DA ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO - Relatório do
Sistema Integrado de Planejamento (SIP) dos
Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão realizados
no Laboratório.

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

RESULTADO FINAL DA ETAPA DE ENQUADRAMENTO - PROLAB EDITAL Nº 52/2019
PROJETOS NÃO ENQUADRADOS
CADASTRO
52126

52127

52128

52130

52131

ENQUADRAMENTO (S/N)

REQUISITOS E CONDIÇÕES NÃO
ATENDIDOS

NÃO ENQUADRADO

7. DA ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO - Relatório do
Sistema Integrado de Planejamento (SIP) dos
Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão realizados
no Laboratório.

NÃO ENQUADRADO

6. DA INSCRIÇÃO - 6.2 No ato da inscrição, o(a)
proponente deverá apensar toda a documentação a
seguir: (...) Parecer da Comissão de Análise do
PROLAB no âmbito do Departamento; Homologação
por parte do Conselho do Departamento dos projetos
aprovados; Declaração da Direção do Departamento
disponibilizando espaço físico com infraestrutura
elétrica e hidráulica para instalação do laboratório.

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

NÃO ENQUADRADO

7. DA ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO - Relatório do
Sistema Integrado de Planejamento (SIP) dos
Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão realizados
no Laboratório.

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

RESULTADO FINAL DA ETAPA DE ENQUADRAMENTO - PROLAB EDITAL Nº 52/2019
PROJETOS NÃO ENQUADRADOS
CADASTRO

52132

52133

ENQUADRAMENTO (S/N)

REQUISITOS E CONDIÇÕES NÃO
ATENDIDOS

NÃO ENQUADRADO

6. DA INSCRIÇÃO - 6.2 No ato da inscrição, o(a)
proponente deverá apensar toda a documentação a
seguir: (...) Parecer da Comissão de Análise do
PROLAB no âmbito do Departamento; Homologação
por parte do Conselho do Departamento dos projetos
aprovados; Declaração da Direção do Departamento
disponibilizando espaço físico com infraestrutura
elétrica e hidráulica para instalação do laboratório.

NÃO ENQUADRADO

Resolução CONSU Nº 1.364/2019 - Art. 3º. O
PROLAB fundamenta-se no princípio da
indissociabilidade entre as dimensões do ensino, da
pesquisa e da extensão, compreendidas como
indispensáveis à vida acadêmica no âmbito dos
Departamentos e respectivos Colegiados de Curso de
Graduação e PósGraduação e Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES).

52135

NÃO ENQUADRADO

52136

NÃO ENQUADRADO

6. DA INSCRIÇÃO - 6.2 No ato da inscrição, o(a)
proponente deverá apensar toda a documentação a
seguir: (...) Relação de Projetos de Ensino, de
Pesquisa e de Extensão que fazem ou farão parte do
Laboratório proposto. FORMULÁRIO - Os itens
cadastrados com * devem seguir como anexos,
juntamente com este formulário, para o email da
inscrição (prolab@uneb.br). Itens O, P e Q do
formulário.
6. DA INSCRIÇÃO - 6.2 No ato da inscrição, o(a)
proponente deverá apensar toda a documentação a
seguir: (...) Relação de Projetos de Ensino, de
Pesquisa e de Extensão que fazem ou farão parte do
Laboratório proposto. FORMULÁRIO - Os itens
cadastrados com * devem seguir como anexos,
juntamente com este formulário, para o email da
inscrição (prolab@uneb.br). Itens O, P e Q do
formulário.

