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01 “Memorial histórico e afetivo da Fundação de 
Ensino de Contagem/FUNEC” 

Protocolo do Recurso 
A 81 de 01-03-2016 

Profa. Esp. Lucineide Silvério  
(Candidata a orientadora) 

Centec Indeferido 
03-03-2016 

Na reavaliação feita pela comissão de Iniciação Científica da FUNEC, considerando a 
qualificação da orientadora, o projeto de pesquisa e a produção científica, não se 
obteve a pontuação mínima necessária para classificação do projeto. Diante disso, a 
Comissão de Iniciação Científica da FUNEC indefere o presente recurso.  

 
Contagem, 03 de março de 2016. 

 
 Comissão de Iniciação Científica - FUNEC 

Diretoria de Educação, Pesquisa e Extensão - FUNEC 
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02 “Construção do manual de descarte de Resíduos 
dos serviços de saúde para o Laboratório de 

Farmácia da FUNEC Unidade CENTEC”  
Protocolo do Recurso 

A 78 de 01-03-2016 

Profa.  Flávia Rodrigues Bechler  
(Candidata a orientadora) 

Centec Indeferido 
03-03-2016 

O projeto intitulado “Construção do manual de descarte de Resíduos dos serviços de 
saúde para o Laboratório de Farmácia da FUNEC Unidade CENTEC” apresenta o mesmo 
título, a mesma metodologia, o mesmo objetivo, a mesma justificativa, os mesmos 
resultados e impactos esperados do projeto apresentado e desenvolvido no Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior - PIBIC Jr em 2015, caracterizando-
se, assim, a reapresentação do mesmo projeto desenvolvido e financiado com bolsa de 
iniciação científica júnior no ano anterior. Conforme solicitação da candidata Flávia 
Rodrigues  Bechler, a comissão informa que sua nota total foi avaliada em 21 pontos, 
considerando qualificação do orientador, projeto de pesquisa e produção científica. A 
referida nota total ficou abaixo do mínimo necessário para sua classificação. Todas as 
demais notas atribuídas aos projetos dos outros candidatos encontram-se à disposição 
dos interessados na Diretoria de Educação, Pesquisa e Extensão da FUNEC. Em função 
do exposto, a Comissão de Iniciação Científica indefere o presente recurso.   
 

 
 

Contagem, 03 de março de 2016. 
 

 Comissão de Iniciação Científica - FUNEC 
Diretoria de Educação, Pesquisa e Extensão - FUNEC 

 


