


PROJETOS NÃO APROVADOS

TÍTULO DO PROJETO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

Oficina de inteligência emocional Itens 8.3.1 e 10.7. Faltou assinatura do orientador do

projeto.

Arte Terapêutica no Campus Planaltina: tricô,

crochê, bordado e costura

Itens 8.3.3 e Anexo I- item 9. Não há justificativa

para orçamento único para o prestador de serviço e

foram escolhidos itens de maior valor dentre os 3

orçamentos apresentados.

Festa  da acolhida: um encontro dos veteranos

para os novatos da Residência Estudantil do 1º

semestre de 2020

Itens 8.3.1 e 10.7. Anexo I incompleto.

Redario Item 8.3.2.2. Orçamento sem URL para consulta.

Sensações em movimento

Anexo I- item 9. Não escolheu item de menor valor

dentre os 3 orçamentos apresentados.

SAO JOAO FEST

Itens 8.3.2.2 e 8.3.2.3 Não foi possível identificar

quem é o fornecedor e não consta link da URL do

produto, apenas endereço de site que a comissão

não tem permissão para acessar.

FESTA JUNINA 2020

Itens 8.3.2.2 e 8.3.2.3 Não foi possível identificar

quem é o fornecedor e não consta link da URL

produto, apenas endereço de site que a comissão

não tem permissão para acessar.

Exposição de poemas, microcontos e

ilustrações do Campus Planaltina Itens 8.3.2 e 8.3.2.1. Faltou orçamento de banner.

Formatura da Biologia – Bialogando nas Águas

Emendadas

Itens 8.3.2 e 8.3.3. Orçamentos apresentados não se

referem ao mesmo tipo de serviço. Era necessário

apresentar orçamento de 3 hotéis fazendas ou

justificar um orçamento único, caso exista apenas

um único prestador desse serviço.

I baile de formatura da biologia

Itens 8.3.1 e Anexo 1- item 9. Não consta nome do

orientador na identificação do Anexo I. Escolheu

itens de maior valor para a execução do projeto

(água e álcool)

Biologia em Campo

Item 9.2. O projeto deve ser submetido em arquivo

único e formato pdf.

Vale das Araras

Anexo 1- item 9.  Escolheu itens de maior valor para

a execução do projeto (camping).

7 – um lanche coletivo e dinâmicas de grupo Lazer

8 Aniversariantes do Mês Lazer

9 Visitação ao Salto do Itiquira-GO: Lazer e aprendizagem Lazer

10 Visita temática ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro Lazer

11 Viajando a Salvador Lazer



Filosofia da Biologia por trás de Neon Genesis

Evangelion

Item 9.2. O projeto deve ser submetido em arquivo

único e formato pdf.

Pirâmides Integrais de Bambu para estimular

Esporte a Cultura e o Lazer no campus

Planaltina do IFB

Item 9.2. O projeto deve ser submetido em arquivo

único e formato pdf.

Biologia em Campo (retificado)

Item 9.2. O projeto deve ser submetido em arquivo

único e formato pdf.

Cozinha das tradições – a valorização do saber

tradicional e emancipação da segurança

alimentar dos discentes do CST em

Agroecologia

Item 16.6 Poderão ser custeados apenas materiais

de consumo e/ou contratação de serviços

especializados.

Visita ao museu da oceanografia Item 8.2.2.

Visita Terra Ronca Item 8.2.2.

RESULTADO DE RECUROS

TÍTULO DO PROJETO RESULTADO

VII Feira de Ciências do IFB- Campus planaltina Deferido

I Baile de Formatura da Biologia

Indeferido.  Itens 10.7-IV. Não consta nome do

orientador na identificação do Anexo I.

Escolheu itens de maior valor para a

execução do projeto (água)

Vale das Araras Indeferido. Anexo I – item 9

Biologia em Campo Indeferido.  Item 9.2

Filosofia da Biologia  por trás de Neon Genesis

Evangelion
Indeferido.  Item 9.2

 

PARECER DA COMISSÃO

Pendências Parecer da Comissão

9.2 O projeto deve ser submetido em arquivo único e formato pdf.

10.7-IV

Serão desclassificados do processo: Formulários de inscrição: ilegíveis,

incompletos e/ou rasurados

11.3

Na interposição dos recursos, não serão aceitos documentos que não foram

entregues nos prazos estipulados neste edital. Os recursos devem apresentar

fatos novos ou apenas documentos que esclareçam alguma dúvida em relação ao

processo.

Anexo I- item 9
Valor constante deverá estar de acordo com o orçamento de menor valor, dentre

os três orçamentos de cada item que devem ser anexados ao projeto)




	Documento assinado eletronicamente por:

