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Herivelto Marins Borges Filho Planejamento para o Ensino de Matemática SPE401 Modalidade II
Herivelto Martins Borges Filho Matemática Básica MMB002 Modalidade II
Herivelto Martins Borges Filho Cálculo III MCA003 Modalidade II
Herivelto Martins Borges Filho Fundamentos no ensino de matemática SMN001 Modalidade II
Herivelto Martins Borges Filho Práticas para o ensino de matemática SEC411 Modalidade II
Herivelto Martins Borges Filho Planejamento para o Ensino de Matemática SPE401 Modalidade II
Inocêncio Fernandes Balieiro Filho Planejamento para o Ensino de Matemática SPE401 Modalidade II
Inocêncio Fernandes Balieiro Filho Matemática Básica MMB002 Modalidade II
Inocêncio Fernandes Balieiro Filho Metodologia para a Educação Básica: resolução de problemas SEB001 Modalidade II
Inocêncio Fernandes Balieiro Filho Práticas para o ensino de matemática SEC411 Modalidade II
Inocêncio Fernandes Balieiro Filho Fundamentos no ensino de matemática SMN001 Modalidade II
Jean Pierre Chauvin Escola e Cultura SES001 Modalidade II
Jean Pierre Chauvin Leitura e Produção de textos LET110 Modalidade II
Jean Pierre Chauvin Projeto Integrador para Licenciatura I TPL501 Modalidade II
Jean Pierre Chauvin Ética, cidadania e Sociedade SOC100 Modalidade II
João Candido Fernandes Higiene e Segurança do Trabalho I BMT001 Modalidade II
Jorge Henrique Bidinotto Automação Industrial EPA001 Modalidade II
Jorge Henrique Bidinotto Projeto e Desenvolvimento do Produto EPP401 Modalidade II
Jorge Henrique Bidinotto Sistemas de Produção EPP002 Modalidade II
Jorge Henrique Bidinotto Projeto Integrador para Engenharia de Produção V PEP005 Modalidade II
Jorge Henrique Bidinotto Projeto Integrador para Engenharia de Produção VII PEP007 Modalidade II
José Ricardo de Arruda Miranda Mecânica FMG101 Modalidade II
José Ricardo de Arruda Miranda Cálculo III MCA003 Modalidade II
José Ricardo de Arruda Miranda Matemática Básica MMB002 Modalidade II
José Ricardo Gonçalves de Mendonça Fundamentos Matemáticos da Computação EEM001 Modalidade II
José Ricardo Gonçalves de Mendonça Modelagem e Simulação EEM501 Modalidade II
José Ricardo Gonçalves de Mendonça Estatística MEE001 Modalidade II
José Ricardo Gonçalves de Mendonça Mecânica FMG101 Modalidade II
José Ricardo Gonçalves de Mendonça Cálculo III MCA003 Modalidade II
Juan Lopez Linares Cálculo III MCA003 Modalidade I
Juan Lopez Linares Cálculo numérico MCN001 Modalidade I
Juan Lopez Linares Matemática Básica MMB002 Modalidade I
Juliana Chiaretti Novi Administração II AAG002 Modalidade II
Juliana Chiaretti Novi Administração I AAG001 Modalidade II
Juliana Chiaretti Novi Empreendedorismo e Gestão de Empresas CEE002 Modalidade II
Julio Cesar dos Reis Bancos de Dados EID002 Modalidade II
Julio Cesar dos Reis Interfaces Humano-Computador EES301 Modalidade II
Julio Cezar Estrella Sistemas Distribuídos EIR201 Modalidade II
Julio Cezar Estrella Sistemas Operacionais EEO001 Modalidade II
Julio Cezar Estrella Segurança da Informação EEI201 Modalidade II
Julio Cezar Estrella Modelagem e Simulação EEM501 Modalidade II
Julio Cezar Estrella Projeto Integrador para Engenharia de Computação V PEC005 Modalidade II
Kester Carrara Metodologias para a pesquisa em Educação SPE001 Modalidade II
Lucas Francisco Wanner Sistemas Distribuídos EIR201 Modalidade II
Lucas Francisco Wanner Projeto Integrador para Engenharia de Computação V PEC005 Modalidade II
Lucas Francisco Wanner Projeto Integrador para Engenharia de Computação VII PEC007 Modalidade II
Luiz César Ribas Engenharia Econômica e Financeira EPE501 Modalidade II
Luiz César Ribas Administração II AAG002 Modalidade II
Luiz César Ribas Economia II CEG002 Modalidade II
Marcela Aparecida Guerreiro Machado de Freitas Estatística MEE001 Modalidade II
Marcelo Garcia Manzato Bancos de Dados EID002 Modalidade II
Marcelo Garcia Manzato Interfaces Humano-Computador EES301 Modalidade II
Marcelo Garcia Manzato Multimídia e Hipermídia EEI001 Modalidade II
Marcelo Garcia Manzato Projeto Integrador para Engenharia de Computação V PEC005 Modalidade II
Marcelo Garcia Manzato Projeto Integrador para Engenharia de Computação VII PEC007 Modalidade II
Márcia Regina Osaki Projeto Integrador para Engenharia de Produção VII PEP007 Modalidade I
Márcia Regina Osaki Projeto Integrador para Engenharia de Produção V PEP005 Modalidade I
Marcio Eisencraft Cálculo numérico MCN001 Modalidade II
Marcio Eisencraft Estatística MEE001 Modalidade II
marco antonio bettine de almeida Ética, cidadania e Sociedade SOC100 Modalidade II
marco antonio bettine de almeida Educação e Cultura Corporal: Fundamentos e Práticas SCC001 Modalidade II
marco antonio bettine de almeida Educação em espaços não formais SNF001 Modalidade II
Marco Aurélio Gumieri Valério Direito DGE501/ DGE001 Modalidade II
Marco Aurélio Gumieri Valério Ética, cidadania e Sociedade SOC100 Modalidade II
Marco Aurélio Gumieri Valério Direito DGE501/ DGE001 Modalidade II
Marcos Antonio Simplicio Junior Segurança da Informação EEI201 Modalidade II
Marcos Garcia Neira Educação e Cultura Corporal: Fundamentos e Práticas SCC001 Modalidade II
Marcos Tadeu de Oliveira Pimenta Cálculo III MCA003 Modalidade II
Marcos Tadeu de Oliveira Pimenta Matemática Básica MMB002 Modalidade II
Marcos Tadeu de Oliveira Pimenta Fundamentos Matemáticos da Computação EEM001 Modalidade II
Marcos Tadeu de Oliveira Pimenta Cálculo numérico MCN001 Modalidade II
Marcos Tadeu de Oliveira Pimenta Fundamentos no ensino de matemática SMN001 Modalidade II
Mariana Pereira de Melo Estatística MEE001 Modalidade I
Mariangela Braga Norte Inglês instrumental LIN101 Modalidade II
Mariangela Braga Norte Inglês LET100 Modalidade II
Mônica Guimarães Teixeira do Amaral Escola e Cultura SES001 Modalidade II
Mônica Guimarães Teixeira do Amaral Educação em espaços não formais SNF001 Modalidade II
Othon Cabo Winter Cálculo III MCA003 Modalidade II
Pablo Antonio Venegas Urenda Modelagem e Simulação EEM501 Modalidade II
Pablo Antonio Venegas Urenda Cálculo numérico MCN001 Modalidade II
Pablo Antonio Venegas Urenda Mecânica FMG101 Modalidade II
Pablo Antonio Venegas Urenda Matemática Básica MMB002 Modalidade II
Pablo Antonio Venegas Urenda Cálculo III MCA003 Modalidade II
Pedro Luiz Fagundes Cálculo III MCA003 Modalidade II
Pedro Luiz Fagundes Matemática Básica MMB002 Modalidade II
Plínio Roberto Souza Vilela Gerência e Qualidade de Software EES201 Modalidade II
Priscilla Teles de Oliveira Matemática Básica MMB002 Modalidade I
Priscilla Teles de Oliveira Estatística MEE001 Modalidade I
Rafael Sfair de Oliveira Cálculo III MCA003 Modalidade II
Rafael Sfair de Oliveira Matemática Básica MMB002 Modalidade II
Rafael Sfair de Oliveira Mecânica FMG101 Modalidade II
Raquel Milani Projeto Integrador para Licenciatura em Matemática V TPS507 Modalidade II
Raquel Milani Planejamento para o Ensino de Matemática SPE401 Modalidade II
Raquel Rosan Christino Gitahy Projeto Integrador para Licenciatura I TPL501 Modalidade II
Ricardo Egydio de Carvalho Cálculo numérico MCN001 Modalidade II
Ricardo Egydio de Carvalho Cálculo III MCA003 Modalidade II
Ricardo Egydio de Carvalho Fundamentos Matemáticos da Computação EEM001 Modalidade II
Ricardo Egydio de Carvalho Mecânica FMG101 Modalidade II
Ricardo Egydio de Carvalho Matemática Básica MMB002 Modalidade II
Rita Melissa Lepre Estágio supervisionado em Ed. Infantil - Docência EST300 Modalidade II
Rita Melissa Lepre Ética, cidadania e Sociedade SOC100 Modalidade II
Roberto Alexandre Zanchetta Borghi Economia II CEG002 Modalidade II
Roberto Alexandre Zanchetta Borghi Empreendedorismo e Gestão de Empresas CEE002 Modalidade II
Roberto Alexandre Zanchetta Borghi Gestão de Custos AGE001 Modalidade II
Roberto Alexandre Zanchetta Borghi Engenharia Econômica e Financeira EPE501 Modalidade II
Roberto da Silva Educação de jovens e adultos SEJ001 Modalidade II
Roberto da Silva Educação em espaços não formais SNF001 Modalidade II
Roberto da Silva Estágio Supervisionado em Ensino Médio - Docência EST340 Modalidade II
Roberto da Silva Estágio Supervisionado em Ensino Médio - Gestão EST340 Modalidade II
Roberto da Silva Metodologias para a pesquisa em Educação SPE001 Modalidade II
Roberto Funes Abrahão Higiene e Segurança do Trabalho I BMT001 Modalidade II
Roberto Funes Abrahão Matemática Básica MMB002 Modalidade II
Ronildo Alves dos Santos Ética, cidadania e Sociedade SOC100 Modalidade II
Rúbia Barcelos Amaral Schio Matemática Básica MMB002 Modalidade II
Rúbia Barcelos Amaral Schio Fundamentos no ensino de matemática SMN001 Modalidade II
Rúbia Barcelos Amaral Schio Práticas para o ensino de matemática SEC411 Modalidade II
Rúbia Barcelos Amaral Schio Projeto Integrador para Licenciatura I TPL501 Modalidade II
Rúbia Barcelos Amaral Schio Metodologia para a Educação Básica: resolução de problemas SEB001 Modalidade II
Silvia Regina Vieira da Silva Estágio Supervisionado em Ensino Fundamental anos finais - Docência EST320 Modalidade II
Silvia Regina Vieira da Silva Estágio Supervisionado em Ensino Fundamental anos finais - Gestão EST370 Modalidade II
Silvia Regina Vieira da Silva Estágio Supervisionado em Ensino Médio - Docência EST340 Modalidade II
Silvia Regina Vieira da Silva Estágio Supervisionado em Ensino Médio - Gestão EST350 Modalidade II
Silvia Regina Vieira da Silva Metodologia para a Educação Básica: resolução de problemas SEB001 Modalidade II
Silvia Regina Vieira da Silva Fundamentos no ensino de matemática SMN001 Modalidade II
Solange Aranha Inglês LET100 Modalidade II
Solange Aranha Inglês instrumental LIN101 Modalidade II
Solange Aranha Leitura e Produção de textos LET110 Modalidade II
Soraya Maria Romano Pacífico Leitura e Produção de textos LET110 Modalidade II
Suzana Schmidt Viganó Educação em espaços não formais SNF001 Modalidade I
Suzana Schmidt Viganó Escola e Cultura SES001 Modalidade I
Taitiany Karita Bonzanini Estágio Supervisionado em Ensino Fundamental anos finais - Docência EST320 Modalidade II
Taitiany Karita Bonzanini Estágio Supervisionado em Ensino Fundamental anos finais - Gestão EST370 Modalidade II
Taitiany Karita Bonzanini Projeto Integrador para Licenciatura I TPL501 Modalidade II
Taitiany Karita Bonzanini Projeto Integrador para Pedagogia V TPS007 Modalidade II
Taitiany Karita Bonzanini Escola e Cultura SES001 Modalidade II
Taitiany Karita Bonzanini Metodologias para a pesquisa em Educação SPE001 Modalidade II
Taitiany Karita Bonzanini Estágio Supervisionado em Ensino Médio - Docência EST340 Modalidade II
Taitiany Karita Bonzanini Estágio Supervisionado em Ensino Médio - Gestão EST350 Modalidade II
Taitiany Karita Bonzanini Metodologia para a Educação Básica: resolução de problemas SEB001 Modalidade II

termos da Portaria SUP/DER-072 de 05-10-2012, podendo ser 
consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br).

 Comunicado
Edital 108/2019 - CV – Contratação de empresa especializa-

da para o levantamento de campo, realização de estudos e ela-
boração de projeto executivo para implantação de galeria no km 
2+000m da SPA 193/330, município de Leme, conforme Termo 
de Referência constante do Anexo XXIV, que integra o Edital da 
Licitação 108/2019 - CV, proposta da CONTRATADA e demais 
documentos constantes do Protocolo nº DER/1764635/2019, 
observadas as normas técnicas ABNT, para atender as necessi-
dades da Divisão Regional de Rio Claro – DR.13. Homologada e 
adjudicada em 03-10-2019 à empresa PROJPONTES CONSULTO-
RIA E PROJETOS EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA. – EPP 
- fica, pois a mesma convocada recolher a caução no valor de 
R$ 5.165,55 no prazo de 05 dias e assinar o contrato 20.495-0 
dentro do prazo de 15 dias, nos termos da Portaria SUP/DER-072 
de 05-10-2012, podendo ser consultada no site do DER (www.
der.sp.gov.br).

 LOGÍSTICA E TRANSPORTES

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

 Comunicado
Edital 032/2018 - CO – Contratação de serviços de conser-

vação especial e reabilitação da sinalização horizontal da SP 
139, do km 078+300m ao km 099+200m e do km 103+600m 
ao km 121+420m, inclusive dispositivos, com extensão total 
de 38,72 km, trecho São Miguel Arcanjo – Itapetininga, con-
forme especificações técnicas constantes do Anexo XXVIII, 
que integra o Edital da licitação 032/2018–CO, proposta da 
Contratada e demais documentos constantes do Protocolo Nº 
DER/1773961/2019, observadas as normas técnicas ABNT.

Homologada e adjudicada em 08-10-2019 à empresa 
CONSTRUTORA MADRI LTDA, fica, pois a mesma convocada a 
recolher a caução inicial no valor de R$ 688.595,20 e caução 
adicional no valor de R$ 552.253,35 no prazo de 05 dias e 
assinar o contrato 20.497-3 dentro do prazo de 15 dias, nos 

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

 Comunicado
Referente ao Edital 002/2019 de Credenciamento de Banco de Conteudistas para Univesp:
A Comissão designada pelo Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo – Univesp por meio da Portaria 

114 de 04-10-2019, referente ao edital de Chamamento Público 002/2019, publicado em 14-09-2019, torna público os resultados 
referentes à habilitação dos candidatos inscritos até o dia 08-10-2019 às 16h.

Habilitados

NOME COMPLETO DISCIPLINA CÓDIGO HABILITAÇÃO

Agnaldo Arroio Projeto Integrador para Licenciatura I TPL501 Modalidade II
Agnaldo Arroio Metodologias para a pesquisa em Educação SPE001 Modalidade II
Airlane Pereira Alencar Estatística MEE001 Modalidade II
Alberto Vazquez Saa Cálculo numérico MCN001 Modalidade II
Alberto Vazquez Saa Mecânica FMG101 Modalidade II
Alberto Vazquez Saa Cálculo III MCA003 Modalidade II
Alberto Vazquez Saa Fundamentos Matemáticos da Computação EEM001 Modalidade II
Andrea Coelho Lastória Educação em espaços não formais SNF001 Modalidade II
Andrea Coelho Lastória Estágio supervisionado em Ed. Infantil - Docência EST300 Modalidade II
Andrea Coelho Lastória Projetos e métodos para a produção do conhecimento INT100 Modalidade II
Andrea Coelho Lastória Projeto Integrador para Pedagogia V TPS007 Modalidade II
Andrea Coelho Lastória Ética, cidadania e Sociedade SOC100 Modalidade II
Andrea Coelho Lastória Educação em espaços não formais SNF001 Modalidade II
Andrea Coelho Lastória Estágio supervisionado em Educação Fundamental anos iniciais - Docência EST360 Modalidade II
Andrea Coelho Lastória Metodologias para a pesquisa em Educação SPE001 Modalidade II
Andrea Coelho Lastória Estágio supervisionado em Ed. Infantil - Docência EST300 Modalidade II
Andrea Coelho Lastória Metodologias para a pesquisa em Educação SPE001 Modalidade II
Anibal Tavares de Azevedo Modelagem e Simulação EEM501 Modalidade II
Antonio Cesar Germano Martins Cálculo numérico MCN001 Modalidade II
Antonio Cesar Germano Martins Projeto Integrador para Engenharia de Computação V PEC005 Modalidade II
Antonio Cesar Germano Martins Projeto Integrador para Engenharia de Computação VII PEC007 Modalidade II
Antônio Fernando Gomes Alves Gestão do Conhecimento AGC001 Modalidade II
Antônio Fernando Gomes Alves Ética, cidadania e Sociedade SOC100 Modalidade II
Antonio Francisco Savi Engenharia Econômica e Financeira EPE501 Modalidade I
Antonio Francisco Savi Gestão da Cadeia de Suprimento AGS001 Modalidade I
Antonio Francisco Savi Projeto e Desenvolvimento do Produto EPP401 Modalidade I
Antonio Jefferson da Silva Machado Mecânica FMG101 Modalidade II
Carlos Henrique Grossi Ferreira Cálculo III MCA003 Modalidade II
Carlos Henrique Grossi Ferreira Projeto Integrador para Licenciatura em Matemática V TPS507 Modalidade II
Carlos Henrique Grossi Ferreira Matemática Básica MMB002 Modalidade II
Carlos Henrique Grossi Ferreira Fundamentos Matemáticos da Computação EEM001 Modalidade II
Carlos Roberto Grandini Mecânica FMG101 Modalidade II
Claudio Fabiano Motta Toledo Cálculo numérico MCN001 Modalidade II
Claudio Fabiano Motta Toledo Fundamentos Matemáticos da Computação EEM001 Modalidade II
Claudio Fabiano Motta Toledo Matemática Básica MMB002 Modalidade II
Claudio Fabiano Motta Toledo Modelagem e Simulação EEM501 Modalidade II
Claudio Fabiano Motta Toledo Estatística MEE001 Modalidade II
Cristhof Johann Roosen Runge Eletrônica Digital EED001 Modalidade II
Cristhof Johann Roosen Runge Microeletrônica EEE001 Modalidade II
Cristhof Johann Roosen Runge Estatística MEE001 Modalidade II
Cristhof Johann Roosen Runge Sistemas Operacionais EEO001 Modalidade II
Cristhof Johann Roosen Runge Matemática Básica MMB002 Modalidade II
Daniel Henrique Dario Capitani Economia II CEG002 Modalidade II
Daniela Mariz Silva Vieira Estágio Supervisionado em Ensino Fundamental anos finais - Docência EST320 Modalidade II
Daniela Mariz Silva Vieira Estágio Supervisionado em Ensino Fundamental anos finais - Gestão EST370 Modalidade II
Daniela Mariz Silva Vieira Estágio Supervisionado em Ensino Médio - Docência EST340 Modalidade II
Daniela Mariz Silva Vieira Estágio Supervisionado em Ensino Médio - Gestão EST350 Modalidade II
Daniela Mariz Silva Vieira Matemática Básica MMB002 Modalidade II
Daniela Mariz Silva Vieira Cálculo III MCA003 Modalidade II
Daniela Mariz Silva Vieira Projeto Integrador para Licenciatura em Matemática V TPS507 Modalidade II
Darlene Aparecida de Oliveira Ferreira Projetos e métodos para a produção do conhecimento INT100 Modalidade II
Denize Kalempa Mecânica FMG101 Modalidade II
dib karam junior Engenharia Econômica e Financeira EPE501 Modalidade II
dib karam junior Eletrônica Digital EED001 Modalidade II
Diego Samuel Rodrigues Cálculo III MCA003 Modalidade I
Diego Samuel Rodrigues Mecânica FMG101 Modalidade I
Diego Samuel Rodrigues Cálculo numérico MCN001 Modalidade I
Diego Samuel Rodrigues Modelagem e Simulação EEM501 Modalidade I
Diego Samuel Rodrigues Fundamentos Matemáticos da Computação EEM001 Modalidade I
Eduardo Ferro dos Santos Projeto Integrador para Engenharia de Computação V PEC005 Modalidade II
Eduardo Ferro dos Santos Projeto Integrador para Engenharia de Produção V PEP005 Modalidade II
Eduardo Ferro dos Santos Projeto Integrador para Engenharia de Produção VII PEP007 Modalidade II
Emerson da Cruz Inácio Escola e Cultura SES001 Modalidade II
Emerson da Cruz Inácio Leitura e Produção de textos LET110 Modalidade II
Estaner Claro Romão Cálculo III MCA003 Modalidade II
Estaner Claro Romão Fundamentos Matemáticos da Computação EEM001 Modalidade II
Estaner Claro Romão Fundamentos Matemáticos da Computação EEM001 Modalidade II
Fabiana Maris Versuti Metodologia para a Educação Básica: resolução de problemas SEB001 Modalidade II
Fabiana Maris Versuti Projeto Integrador para Licenciatura I TPL501 Modalidade II
Fabiana Maris Versuti Projetos e métodos para a produção do conhecimento INT100 Modalidade II
Fabiana Maris Versuti Ética, cidadania e Sociedade SOC100 Modalidade II
Fabiana Maris Versuti Escola e Cultura SES001 Modalidade II
Fábio Levy Siqueira Gerência e Qualidade de Software EES201 Modalidade II
Filomena Elaine Paiva Assolini Educação de Jovens e Adultos SEJ001 Modalidade II
Filomena Elaine Paiva Assolini Estágio supervisionado em Ed. Infantil - Docência EST300 Modalidade II
Filomena Elaine Paiva Assolini Estágio Supervisionado em Ensino Fundamental anos finais - Docência EST320 Modalidade II
Filomena Elaine Paiva Assolini Estágio Supervisionado em Ensino Fundamental anos finais - Gestão EST370 Modalidade II
Filomena Elaine Paiva Assolini Projeto Integrador para Pedagogia III TPS005 Modalidade II
Filomena Elaine Paiva Assolini Educação em espaços não formais SNF001 Modalidade II
Flávio de Oliveira Pires Educação e Cultura Corporal: Fundamentos e Práticas SCC001 Modalidade II
Florencia Graciela Leonardi Modelagem e Simulação EEM501 Modalidade II
Florencia Graciela Leonardi Estatística MEE001 Modalidade II
Francisco Aparecido Rodrigues Estatística MEE001 Modalidade II
Francisco Aparecido Rodrigues Fundamentos Matemáticos da Computação EEM001 Modalidade II
Francisco Aparecido Rodrigues Modelagem e Simulação EEM501 Modalidade II
Gil da Costa Marques Mecânica FMG101 Modalidade II
Gil da Costa Marques Cálculo III MCA003 Modalidade II
Gilberto Garcia Cortez Cálculo III MCA003 Modalidade II
Gilberto Garcia Cortez Fundamentos no ensino de matemática SMN001 Modalidade II
Gilberto Garcia Cortez Instalações Industriais EPP302 Modalidade II
Gilberto Garcia Cortez Planejamento de Instalações EPP301 Modalidade II
Gilberto Garcia Cortez Práticas para o ensino de matemática SEC411 Modalidade II
Glaucia Aparecida Prates Organização Industrial EPO101 Modalidade II
Glaucia Aparecida Prates Administração I AAG001 Modalidade II
Glaucia Aparecida Prates Gestão da Cadeia de Suprimento AGS001 Modalidade II
Glaucia Aparecida Prates Administração II AAG002 Modalidade II
Glaucia Aparecida Prates Organização Industrial EPO101 Modalidade II
Harryson Júnio Lessa Gonçalves Planejamento para o Ensino de Matemática SPE401 Modalidade II
Harryson Júnio Lessa Gonçalves Projetos e métodos para a produção do conhecimento INT100 Modalidade II
Harryson Júnio Lessa Gonçalves Educação em espaços não formais SNF001 Modalidade II
Harryson Júnio Lessa Gonçalves Fundamentos no ensino de matemática SMN001 Modalidade II
Herivelto Marins Borges Filho Matemática Básica MMB002 Modalidade II
Herivelto Marins Borges Filho Cálculo III MCA003 Modalidade II
Herivelto Marins Borges Filho Fundamentos no ensino de matemática SMN001 Modalidade II
Herivelto Marins Borges Filho Práticas para o ensino de matemática SEC411 Modalidade II
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    na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
230682911 Engenharia Econômica e Financeira EPE501 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato 
    a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
597591568 Engenharia Econômica e Financeira EPE501 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
108214368 Escola e Cultura SES001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últ
266528132 Escola e Cultura SES001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área 
    correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
16188457 Escola e Cultura SES001 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
1133228 Escola e Cultura SES001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
227288701 Escola e Cultura SES001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata
01418486354 Escola e Cultura SES001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
410935554 Escola e Cultura SES001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos um de extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
603816654 Escola e Cultura SES001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos um de extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
262679085 Estágio supervisionado em Ed. Infantil -  EST300 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área
 Docência   correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
102651875 Estágio supervisionado em Ed. Infantil -  EST300 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES
 Docência
266528132 Estágio supervisionado em Ed. Infantil -  EST310 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área
 Gestão  correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
   equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
119743607 Estágio supervisionado em Ed. Infantil -  EST310 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h
 Gestão   ou aposentado de IES
102651875 Estágio supervisionado em Ed. Infantil -  EST310 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES
 Gestão
187828234 Estágio supervisionado em Educação  EST360 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou
 Fundamental anos iniciais - Docência   equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
262679085 Estágio supervisionado em Educação  EST360 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área
 Fundamental anos iniciais - Docência   correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
2528144 Estágio supervisionado em Educação  EST360 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área
 Fundamental anos iniciais - Docência   correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU 
    vínculo docente com programa de pós
102651875 Estágio supervisionado em Educação  EST360 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES
 Fundamental anos iniciais - Docência
119743607 Estágio supervisionado em Educação  EST330 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h
 Fundamental anos iniciais - Gestão   ou aposentado de IES
102651875 Estágio supervisionado em Educação  EST330 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES
 Fundamental anos iniciais - Gestão
 Estágio Supervisionado em Ensino  EST320 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou
 Fundamental anos finais - Docência   equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
266528132 Estágio Supervisionado em Ensino  EST320 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área
 Fundamental anos finais - Docência   correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
25115435 Estágio Supervisionado em Ensino  EST320 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 Fundamental anos finais - Docência   na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
334760574 Estágio Supervisionado em Ensino  EST320 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos
 Fundamental anos finais - Docência   uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
 Estágio Supervisionado em Ensino  EST320 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 Fundamental anos finais - Docência   na área da disciplina ou em área correlata
119743607 Estágio Supervisionado em Ensino  EST320 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h
 Fundamental anos finais - Docência   ou aposentado de IES
 Estágio Supervisionado em Ensino  EST320 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata
 Fundamental anos finais - Docência
410935554 Estágio Supervisionado em Ensino  EST320 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato
 Fundamental anos finais - Docência   a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
 Estágio Supervisionado em Ensino  EST320 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 Fundamental anos finais - Docência   na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos um de extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
187828234 Estágio Supervisionado em Ensino  EST370 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou
 Fundamental anos finais - Gestão   equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
 Estágio Supervisionado em Ensino  EST370 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área
 Fundamental anos finais - Gestão   correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
 Estágio Supervisionado em Ensino  EST370 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 Fundamental anos finais - Gestão   na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
 Estágio Supervisionado em Ensino  EST370 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos
 Fundamental anos finais - Gestão   uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
7821998 Estágio Supervisionado em Ensino  EST370 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 Fundamental anos finais - Gestão   na área da disciplina ou em área correlata
 Estágio Supervisionado em Ensino  EST370 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h
 Fundamental anos finais - Gestão   ou aposentado de IES
328056686 Estágio Supervisionado em Ensino  EST370 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata
 Fundamental anos finais - Gestão
 Estágio Supervisionado em Ensino  EST370 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato
 Fundamental anos finais - Gestão   a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
603816654 Estágio Supervisionado em Ensino  EST370 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência
 Fundamental anos finais - Gestão   docente na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado 
    de IES; Publicação na área - ao menos um de extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU 
    vínculo docente com programa de pós
 Estágio Supervisionado em Ensino  EST340 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área
 Médio - Docência   correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
 Estágio Supervisionado em Ensino  EST340 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 Médio - Docência   na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
119743607 Estágio Supervisionado em Ensino  EST340 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h
 Médio - Docência   ou aposentado de IES
 Estágio Supervisionado em Ensino  EST340 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata
 Médio - Docência
410935554 Estágio Supervisionado em Ensino  EST340 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato
 Médio - Docência   a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
603816654 Estágio Supervisionado em Ensino  EST340 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 Médio - Docência   na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos um de extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
266528132 Estágio Supervisionado em Ensino  EST350 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área
 Médio - Gestão   correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
25115435 Estágio Supervisionado em Ensino  EST350 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 Médio - Gestão   na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
 Estágio Supervisionado em Ensino  EST350 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h
 Médio - Gestão   ou aposentado de IES
328056686 Estágio Supervisionado em Ensino  EST350 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata
 Médio - Gestão
 Estágio Supervisionado em Ensino  EST350 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato
 Médio - Gestão   a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
 Estágio Supervisionado em  EST350 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 Ensino Médio - Gestão   na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos um de extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
281915866 Estatística MEE001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
266528132 Estatística MEE001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área 
    correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
9634319 Estatística MEE001 inabilitado Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 

Taitiany Karita Bonzanini Educação de Jovens e Adultos SEJ001 Modalidade II
Taitiany Karita Bonzanini Estágio supervisionado em Educação Fundamental anos iniciais - Docência EST360 Modalidade II
Taitiany Karita Bonzanini Estágio supervisionado em Educação Fundamental anos iniciais - Gestão EST330 Modalidade II
Thaís Cristina Rodrigues Tezani Educação em espaços não formais SNF001 Modalidade II
Thaís Cristina Rodrigues Tezani Estágio supervisionado em Educação Fundamental anos iniciais - Docência EST360 Modalidade II
Thaís Cristina Rodrigues Tezani Projeto Integrador para Pedagogia III TPS005 Modalidade II
Thaís Cristina Rodrigues Tezani Projeto Integrador para Pedagogia V TPS007 Modalidade II
Thaís Cristina Rodrigues Tezani Estágio supervisionado em Educação Fundamental anos iniciais - Gestão EST330 Modalidade II
Ulisses Martins Dias Fundamentos Matemáticos da Computação EEM001 Modalidade II
Valerio Antonio Pamplona Salomon Sistemas de Produção EPP002 Modalidade II
Valerio Antonio Pamplona Salomon Gestão do Conhecimento AGC001 Modalidade II
Valerio Antonio Pamplona Salomon Gerenciamento de Projetos AGO001 Modalidade II
Valerio Antonio Pamplona Salomon Gestão da Cadeia de Suprimento AGS001 Modalidade II
Valerio Antonio Pamplona Salomon Organização Industrial EPO101 Modalidade II
Valério da Silva Almeida Cálculo numérico MCN001 Modalidade I
Valério da Silva Almeida Mecânica FMG101 Modalidade I
Valério da Silva Almeida Matemática Básica MMB002 Modalidade I
Vanessa Martins do Monte Leitura e Produção de textos LET110 Modalidade II

Inabilitados

NÚMERO DO  DISCIPLINA CÓDIGO RESULTADO NÃO ATENDEU AOS SEGUINTES REQUISITOS
DOCUMENTO

10129865 Administração I AAG001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Vínculo docente IES 
    mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente 
    nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
266528132 Administração I AAG001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
334760574 Administração I AAG001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
01996748353 Administração I AAG001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
597591568 Administração I AAG001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
180296759 Administração I AAG001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Publicação na área - 
    ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa 
    de pós
4200562 Administração I AAG001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
01418486354 Administração I AAG001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
   na área da disciplina ou em área correlata
446415522 Administração I AAG001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
198592875 Administração I AAG001 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES
10129865 Administração II AAG002 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Vínculo docente IES 
    mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente 
    nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
334760574 Administração II AAG002 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
597591568 Administração II AAG002 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
180296759 Administração II AAG002 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Publicação na área - 
    ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa 
    de pós
446415522 Administração II AAG002 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
198592875 Administração II AAG002 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES
180296759 Bancos de Dados EID002 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
01262079962 Cálculo III MCA003 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata
2528144 Cálculo III MCA003 inabilitado Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
168367245 Cálculo III MCA003 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato 
    a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
12689184 Cálculo III MCA003 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata
168367245 Cálculo numérico MCN001 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato 
    a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
227633283 Direito DGE501/ DGE001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata
264573535 Direito DGE501/ DGE001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
266528132 Direito DGE501/ DGE001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área 
    correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
270702180 Direito DGE501/ DGE001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata
63326346 Direito DGE501/ DGE001 inabilitado Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
9908310 Direito DGE501/ DGE001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata
230682911 Economia II CEG002 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
597591568 Economia II CEG002 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
01418486354 Economia II CEG002 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
108214368 Educação de jovens e adultos SEJ001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
266528132 Educação de jovens e adultos SEJ001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área 
    correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
16188457 Educação de jovens e adultos SEJ001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
258946350 Educação de Jovens e Adultos SEJ001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área 
    correlata
227288701 Educação de jovens e adultos SEJ001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
7821998 Educação de jovens e adultos SEJ001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
262679085 Educação de jovens e adultos SEJ001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área 
    correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
531364094 Educação de Jovens e Adultos SEJ001 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata
328056686 Educação de Jovens e Adultos SEJ001 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata
410935554 Educação de Jovens e Adultos SEJ001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos um de extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
108214368 Educação e Cultura Corporal:  SCC001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 Fundamentos e Práticas   na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES
187828234 Educação em espaços não formais SNF001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área 
    correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU 
    vínculo docente com programa de pós
108214368 Educação em espaços não formais SNF001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últ
270702180 Educação em espaços não formais SNF001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área 
    correlata
176893477 Educação em espaços não formais SNF001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
102651875 Educação em espaços não formais SNF001 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES
7366178 Eletrônica Digital EED001 inabilitado Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
266528132 Empreendedorismo e Gestão de Empresas CEE002 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
227288701 Empreendedorismo e Gestão de Empresas CEE002 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
446415522 Empreendedorismo e Gestão de Empresas CEE002 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
198592875 Empreendedorismo e Gestão de Empresas CEE002 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES
9634319 Engenharia Econômica e Financeira EPE501 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
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    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
277140547 Interfaces Humano-Computador EES301 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata
02627264627 Interfaces Humano-Computador EES301 inabilitado Publicação na área - ao menos um de extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU Vínculo 
    docente com programa de pós
25115435 Leitura e Produção de textos LET110 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
227288701 Leitura e Produção de textos LET110 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
01948578274 Leitura e Produção de textos LET110 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata
262679085 Leitura e Produção de textos LET110 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área 
    correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
10546295 Leitura e Produção de textos LET110 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
9908310 Leitura e Produção de textos LET110 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata
266528132 Matemática Básica MMB002 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área 
    correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
230682911 Matemática Básica MMB002 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato 
    a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
1135586519 Matemática Básica MMB002 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h 
    ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 
    10 anos OU vínculo docente com programa de pós
2528144 Matemática Básica MMB002 inabilitado Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
168367245 Matemática Básica MMB002 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato 
    a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
12689184 Matemática Básica MMB002 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
1135586519 Mecânica FMG101 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
2528144 Mecânica FMG101 inabilitado Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
12689184 Mecânica FMG101 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata
281915866 Metodologia para a Educação Básica:  SEB001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 resolução de problemas   na área da disciplina ou em área correlata
303494244 Metodologia para a Educação Básica:  SEB001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 resolução de problemas   na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES
266528132 Metodologia para a Educação Básica:  SEB001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área
 resolução de problemas   correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
334760574 Metodologia para a Educação Básica:  SEB001 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos
 resolução de problemas   uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
01948578274 Metodologia para a Educação Básica:  SEB001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 resolução de problemas   na área da disciplina ou em área correlata
2528144 Metodologia para a Educação Básica:  SEB001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área
 resolução de problemas   correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU 
    vínculo docente com programa de pós
410935554 Metodologia para a Educação Básica:  SEB001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 resolução de problemas   na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos um de extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
603816654 Metodologia para a Educação Básica:  SEB001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 resolução de problemas   na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos um de extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
266528132 Metodologias para a pesquisa em Educação SPE001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área 
    correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES: Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
16188457 Metodologias para a pesquisa em Educação SPE001 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
9634319 Metodologias para a pesquisa em Educação SPE001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
1133228 Metodologias para a pesquisa em Educação SPE001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
262679085 Metodologias para a pesquisa em Educação SPE001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área 
    correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
328056686 Metodologias para a pesquisa em Educação SPE001 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata
603816654 Metodologias para a pesquisa em Educação SPE001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos um de extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
230682911 Modelagem e Simulação EEM501 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Vínculo docente IES 
    mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente 
    nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
02627264627 Multimídia e Hipermídia EEI001 inabilitado Publicação na área - ao menos um de extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU Vínculo 
    docente com programa de pós
01996748353 Organização Industrial EPO101 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
02627264627 Pensamento Computacional COM100 inabilitado Publicação na área - ao menos um de extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU Vínculo 
    docente com programa de pós
304688654 Planejamento para o Ensino de Matemática SPE401 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata
1135586519 Planejamento para o Ensino de Matemática SPE401 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área 
    correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU 
    vínculo docente com programa de pós
542121232 Planejamento para o Ensino de Matemática SPE401 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
12689184 Planejamento para o Ensino de Matemática SPE401 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
304688654 Práticas para o ensino de matemática SEC411 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata
9634319 Práticas para o ensino de matemática SEC411 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área 
    correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU 
    vínculo docente com programa de pós
542121232 Práticas para o ensino de matemática SEC411 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
12689184 Práticas para o ensino de matemática SEC411 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
7366178 Projeto Digital EEC001 inabilitado Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
1133228 Projeto e Desenvolvimento do Produto EPP401 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
16188457 Projeto Integrador para Licenciatura I TPL501 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
03055378733 Projeto Integrador para Licenciatura I TPL501 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
1133228 Projeto Integrador para Licenciatura I TPL501 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
119743607 Projeto Integrador para Licenciatura I TPL501 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES
244347888 Projeto Integrador para Pedagogia III TPS005 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata
244347888 Projeto Integrador para Pedagogia V TPS007 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata
19592585 Projeto Integrador para Pedagogia V TPS007 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata
281915866 Projetos e métodos para a produção  INT100 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 do conhecimento   na área da disciplina ou em área correlata
264573535 Projetos e métodos para a produção  INT100 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 do conhecimento   na área da disciplina ou em área correlata
277140547 Projetos e métodos para a produção  INT100 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlat
 do conhecimentoa
9634319 Projetos e métodos para a produção  INT100 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área
 do conhecimento   correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU 
    vínculo docente com programa de pós
03826318101 Projetos e métodos para a produção  INT100 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 do conhecimento   na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
10546295 Projetos e métodos para a produção  INT100 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 do conhecimento   na área da disciplina ou em área correlata
19592585 Projetos e métodos para a produção  INT100 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 do conhecimento   na área da disciplina ou em área correlata
229534132 Segurança da Informação EEI201 inabilitado Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
02627264627 Segurança da Informação EEI201 inabilitado Publicação na área - ao menos um de extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU Vínculo 
    docente com programa de pós

Conforme item 5.4 do referido edital fica estabelecido o prazo para recurso de 2 dias úteis devendo este ser apresentado por 
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    docente com programa de pós
230682911 Estatística MEE001 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato 
    a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
1135586519 Estatística MEE001 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
106561625 Estatística MEE001 inabilitado Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
446415522 Estatística MEE001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
168367245 Estatística MEE001 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato 
    a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
108214368 Ética, cidadania e Sociedade SOC100 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
266528132 Ética, cidadania e Sociedade SOC100 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área 
    correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
25115435 Ética, cidadania e Sociedade SOC100 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
16188457 Ética, cidadania e Sociedade SOC100 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
334760574 Ética, cidadania e Sociedade SOC100 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
1133228 Ética, cidadania e Sociedade SOC100 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
227288701 Ética, cidadania e Sociedade SOC100 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em 
    área correlata
10546295 Ética, cidadania e Sociedade SOC100 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata
158704897 Ética, cidadania e Sociedade SOC100 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
449916157 Ética, cidadania e Sociedade SOC100 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h 
    ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 
    10 anos OU vínculo docente com programa de pós
63326346 Ética, cidadania e Sociedade SOC100 inabilitado Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
19592585 Ética, cidadania e Sociedade SOC100 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
01418486354 Ética, cidadania e Sociedade SOC100 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
168367245 Fundamentos Matemáticos  EEM001 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato
 da Computação   a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
02627264627 Fundamentos Matemáticos  EEM001 inabilitado Publicação na área - ao menos um de extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU Vínculo
 da Computação   docente com programa de pós
1135586519 Fundamentos no ensino  SMN001 inabilitado Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou
 de matemática   aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 
    10 anos OU vínculo docente com programa de pós
266528132 Gerenciamento de Projetos AGO001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área 
    correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos 
    uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
7459427 Gerenciamento de Projetos AGO001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
01996748353 Gerenciamento de Projetos AGO001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
198592875 Gerenciamento de Projetos AGO001 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES
01996748353 Gestão da Cadeia de  AGS001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou
 Suprimento   equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
266528132 Gestão da Informação AGI001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
229534132 Gestão da Informação AGI001 inabilitado Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
180296759 Gestão da Tecnologia e  AGT001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou
 da Inovação   equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
229534132 Gestão da Tecnologia e  AGT001 inabilitado Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo
 da Inovação   docente com programa de pós
449916157 Gestão da Tecnologia e  AGT001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente
 da Inovação   na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
63326346 Gestão da Tecnologia e  AGT001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Publicação na área - 
 da Inovação   ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa 
    de pós
198592875 Gestão da Tecnologia e  AGT001 inabilitado Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IE
 da InovaçãoS
01996748353 Gestão de Custos AGE001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
4200562 Gestão de Custos AGE001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
446415522 Gestão de Custos AGE001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
10129865 Gestão de Projetos AGO501 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Vínculo docente IES 
    mín. 24h ou aposentado de IES; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente 
    nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
7459427 Gestão de Projetos AGO501 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
597591568 Gestão de Projetos AGO501 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
180296759 Gestão de Projetos AGO501 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
229534132 Gestão de Projetos AGO501 inabilitado Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
253861950 Gestão de Projetos AGO501 inabilitado Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
10546295 Gestão do Conhecimento AGC001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
449916157 Gestão do Conhecimento AGC001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
63326346 Gestão do Conhecimento AGC001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
186653347 Gestão do Conhecimento AGC001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área 
    correlata; Experiência docente na área da disciplina ou em área correlata
220352458 Higiene e Segurança do Trabalho I BMT001 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
253861950 Higiene e Segurança do Trabalho I BMT001 inabilitado Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
63326346 Higiene e Segurança do Trabalho I BMT001 inabilitado Doutorado na área ou área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
186653347 Higiene e Segurança do Trabalho I BMT001 inabilitado Graduação na área ou área correlata
01564173647 Inglês LET100 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
25115435 Inglês LET100 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES: 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
449916157 Inglês LET100 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 
    Publicação na área - ao menos uma extrato a ou equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo 
    docente com programa de pós
01564173647 Inglês instrumental LIN101 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata
220352458 Inglês instrumental LIN101 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Publicação na área - ao menos uma extrato a ou 
    equivalente nos últimos 10 anos OU vínculo docente com programa de pós
449916157 Inglês instrumental LIN101 inabilitado Graduação na área ou área correlata; Doutorado na área ou área correlata; Experiência docente 
    na área da disciplina ou em área correlata; Vínculo docente IES mín. 24h ou aposentado de IES; 


