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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2019 

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS – ETAPA DE HIERARQUIZAÇÃO 

 

Conforme calendário, a AGEVAP torna pública a divulgação do resultado dos recursos interpostos pelos proponentes 

na etapa de hierarquização no edital de Chamamento Público nº 016/2019 – Seleção Pública para concessão de auxílio 

financeiro para pesquisa científica com recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas 

bacias hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim, conforme tabela abaixo. 
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Nº Proponente Orientando Projeto Instituição Resultado do Recurso 
Pontuação 

Após 
Recurso 

Justificativa 

1 
André 

Santos da 
Rocha 

- 

Políticas Públicas de 
Saneamento Básico e o 
Território Usado: Uma 
Análise nos Municípios da 
Baixada Fluminense 
Integralmente Inseridos na 
Região Hidrográfica II - 
Guandu. 

Universidade 
Federal Rural 

do Rio de 
Janeiro 

DEFERIDO CLASSIFICADO 69,60 

Considerando que o proponente realizou 
ajustes no orçamento proposto, indicando 
que a remoção dos itens apontados não 
afetaria o desenvolvimento do projeto, a 
Comissão entende pelo deferimento do 
recurso e ajuste da nota anteriormente 
atribuída. 

2 
Ida Carolina 

Neves 
Direito 

- 

Identificação de 
bioindicadores microbianos: 
método alternativo para 
identificação de sítios 
contaminados em 
manguezais da zona oeste 
do Rio de Janeiro para o 
estímulo do ecoturismo. 

Fundação 
Centro 

Universitário 
Estadual da 
Zona Oeste 

DEFERIDO DESCLASSIFICADO 49,90 

Considerando que a proponente justificou 
os itens inseridos no orçamento proposto, 
bem como a relação do projeto com a linha 
temática informada, a Comissão entende 
pelo deferimento do recurso e ajuste da 
nota anteriormente atribuída. No entanto, 
a mesma acabou por persistir na faixa de 
desclassificação. 

3 
Marise 

Costa de 
Mello 

Lílian 
Barboza 
Dias de 
Oliveira 

Recuperação de áreas 
degradadas do parque 
natural municipal da Serra 
do Mendanha. 

Fundação 
Centro 

Universitário 
Estadual da 
Zona Oeste 

INDEFERIDO - - 

Considerando a necessidade de 
reestruturação do projeto, a Comissão 
entende pelo indeferimento do recurso. 
Cabe ressaltar que mesmo com as 
justificativas apresentadas, o projeto ainda 
carece de método científico, uma vez que 
não é apresentada forma de análise dos 
dados para validação dos resultados 
obtidos. 

 


