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EDITAL PIBIC FEPAM 2021/2022 

COMUNICADO 

RESULTADO PRELIMINAR DA SELEÇÃO COMPLEMENTAR  

 

Esta comunicação apresenta um resumo da Ata da Reunião nº2, datada de 23/08/2021, assinada pelos 

membros da Comissão Avaliadora do processo seletivo deste Edital, de 15 de junho de 2021, e de seu 

Aditivo para o preenchimento de cotas em segunda chamada, datado de 19 de julho de 2021. Esses e 

os demais documentos relativos estão disponíveis nas páginas eletrônicas do PIBIC FEPAM em 

http://www.fepam.rs.gov.br/programas/pibic/info.asp. 

Seguindo as cláusulas do Edital, as normas do órgão de fomento - o Conselho Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico (CNPq), e os critérios de avaliação deste Programa, foram avaliadas as 

cinco propostas de projetos de pesquisa e os itens de qualificação e experiência submetidos por quatro 

servidores da FEPAM com potencial de orientarem bolsistas de Iniciação Científica (IC).  

Além da pontuação atingida pelos proponentes, a decisão da Comissão Avaliadora considerou o 

estabelecido pelas seguintes cláusulas do Edital, vinculadas às normas do CNPq: 

7. Número máximo de bolsistas por orientador  
7.1. Será concedida inicialmente uma bolsa por orientador.  
7.2. Um orientador poderá, em função de sua titulação e experiência, receber até duas cotas. 

... 
14. Disposições Finais 

14.1 Será concedida, inicialmente, uma bolsa por orientador. Orientadores com titulação de 
Doutorado poderão receber até duas cotas, a critério da Comissão Avaliadora. 
 

Dessa forma, os avaliadores deliberaram sobre a destinação das quatro cotas disponíveis às seguintes 

propostas:  

• Análise da fragilidade ambiental no entorno de nascentes e cursos de água associados a 

lagoa Mangueira, lagoa Caiubá e lagoa das Flores. Orientador responsável: Dr. Maurício 

Sangiogo; 

• Mapeamento de áreas vulneráveis associadas aos recursos hídricos intermitentes e 

efêmeros do Bioma Pampa. Orientador responsável: Dr. Maurício Sangiogo; 

• Mapeamento preliminar de microplásticos nas águas de Porto Alegre e Região 

Metropolitana. Orientadora responsável: MSc Ana de Araújo Carrion; 

• Avaliação da efetividade do licenciamento ambiental com base na hierarquia de mitigação 

de impactos. Orientadora responsável: MSc Anita Macedo de Campos. 

Porto Alegre, 23 de agosto de 2021. 
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Comissão Avaliadora 

Comitê externo: 

Profª Drª Cassiana Roberta Lizzoni Michelin - UFRGS 

Profª Drª Elisabeth Ibi Frimm Krieger – IFRS 

Prof. Dr. Flávio Manoel Rodrigues da Silva Júnior- FURG 

 

Comitê Interno: 

MSc Adriana Rosa Campagna 

Dr. Eduardo Rodrigo Ramos de Santana 

MSc João Alberto Fabrício Filho 

Dra. Katia Helena Lipp Nissinen 

Dr. Taison Anderson Bortolin 

 
 
 
 

RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO COMPLEMENTAR 
 
 

Declaro que não foram apresentados a esta Coordenação do PIBIC FEPAM pedidos de reconsideração 
dos resultados, dentro dos termos dispostos no item 13 do Edital 2021-2022. Dessa forma, os resultados 
preliminares acima informados passam a ser considerados os resultados finais desta seleção 
complementar.  
 

Porto Alegre, 26 de agosto de 2021. 
 
 

Katia Helena Lipp Nissinen 
Coordenadora do PIBIC FEPAM 

 

 


