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RESULTADO PRELIMINAR - Propostas ao Edital 53/2021RESULTADO PRELIMINAR - Propostas ao Edital 53/2021

Em 17 de maio de 2021 o Núcleo Ins tucional de Pesquisa e Extensão (NIPE) - Campus Machado lançou o Edital NIPE N° 53/2021 -Edital NIPE N° 53/2021 -
Programa ins tucional de incen vo ao desenvolvimento de projetos no programa de pós-graduação stricto sensu - modalidadePrograma ins tucional de incen vo ao desenvolvimento de projetos no programa de pós-graduação stricto sensu - modalidade
mestrado profissional em ciência e tecnologia de alimentos.mestrado profissional em ciência e tecnologia de alimentos. A seguir está descrito o resultado da triagem das propostas subme das
ao edital.

Título da Proposta Parecer do NIPE

Propriedades funcionais de produto à base de mel acrescido de extrato de alecrim do campo (Baccharis dracunculifolia) Deferida

Avaliação da qualidade e teor de minerais em suplementos alimentares industrializados
Com pendência de
acordo com o item

5.1.1 - 2)

Conforme deliberado na reunião do NIPE (28/06/2021) os projetos com pendências poderão adequar suas documentações até o
dia 01/07/2021, através do sistema GPPEx, para publicação do resultado final da triagem.

De acordo com o item 5.4.1 o pedido de recurso deverá ser enviado, pelo proponente, dentro do prazo previamente es pulado
exclusivamente via e-mail (nipe.machado@ifsuldeminas.edu.br), colocando como assunto "Recurso quanto ao resultado preliminar
do edital 53/2021" ou "Recurso quanto ao resultado final do edital 53/2021".

Aline Manke Nachtigall
Presidente do NIPE Machado
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