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Responsável pela inscrição Título do trabalho Observação Resultado

Alane Carolina Schwa Caron
Diabetes, Dislipidemias, Avaliação Nutricional e de 
Hábitos de Vida em Caráter Educativo nas Escolas 
Estaduais - BIONUT

Trabalho submetido em duplicidade, conforme 
o item 6.5 do Edital nº 23/2022-PROEC. 

Indeferido

Douglas dos Santos Teixeira TRABALHO SEM TÍTULO Não submeteu trabalho para ser avaliado. Indeferido

Éderson Rodrigues Cordeiro TRABALHO SEM TÍTULO

Não se inscreveu na mini atividade ‘’
Apresentação de Trabalhos’’, conforme item 
5.2 do Edital nº 23/2022-PROEC; e não 
apresentou declaração ou documento 
comprobatório, que valide o registro e a 
execução da ação a que se refere o trabalho, 
conforme o item 5.5-c do edital.

Indeferido

Francisco de Castro Matos
CRÍTICA LITERÁRIA E HOSPITALIDADE NO CONTO “O 
JANTAR”, DE CLARICE LISPECTOR

 
                 
Não apresentou declaração ou documento 
comprobatório, que valide o registro e a 
execução da ação a que se refere o trabalho, 
conforme o item 5.5-c do Edital nº 23/2022-
PROEC. 

Indeferido

Gabriela Santos Kreffta
Diabetes, Dislipidemias, Avaliação Nutricional e de 
Hábitos de Vida em Caráter Educativo nas Escolas 
Estaduais - BIONUT

Trabalho submetido em duplicidade, conforme 
o item 6.5 do Edital nº 23/2022-PROEC. 

Indeferido

Hugo Xavier Rodrigues

A aplicação do conceito de 'Função Social' da 
propriedade como indutor da requalificação de 
edificações abandonadas na Região Central de São 
Paulo

Não apresentou declaração ou documento 
comprobatório, que valide o registro e a 
execução da ação a que se refere o trabalho, 
conforme o item 5.5-c do Edital nº 23/2022-
PROEC.

Indeferido

Jairo Rodrigues de Souza Geoespacializar: ARCGIS e Sociedade

Não se inscreveu na mini atividade ‘’
Apresentação de Trabalhos’’, conforme item 
5.2 do Edital nº 23/2022-PROEC; e não 
apresentou declaração ou documento 
comprobatório, que valide o registro e a 
execução da ação a que se refere o trabalho, 
conforme o item 5.5-c do edital.

Indeferido
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Responsável pela inscrição Título do trabalho Observação Resultado

João Kiala Vioka Panzo
Lei de Bases do Sistema Educacional: Estudo 
comparativo entre a Legislação Brasileira e Angolana 

Não se inscreveu na mini atividade ‘’
Apresentação de Trabalhos’’, conforme item 
5.2 do Edital nº 23/2022-PROEC; e não 
apresentou declaração ou documento 
comprobatório, que valide o registro e a 
execução da ação a que se refere o trabalho, 
conforme o item 5.5-c do edital.

Indeferido

Luis Alberto Martinez Riascos
Projeto e construção de cadeiras de rodas mais 
acessíveis

 
                 
Conforme o item 5.5-c do Edital nº 23/2022-
PROEC. 

Indeferido

Rhayssa Dias Silva
Pergunta (e resposta) de criança é coisa séria - 2ª 
edição

Trabalho submetido em duplicidade, conforme 
o item 6.5 do Edital nº 23/2022-PROEC. 

Indeferido


