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RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DISCENTE DE APOIO A PROJETOS DE EN-

SINO HOMOLOGADOS – BLOCO 2 – EDITAL 010/2020 DIRGRAD-CP 

Classificação dos candidatos no processo seletivo de bolsistas em Projetos de 

Ensino. 

RA Nota Projeto de Ensino 

2145065 8,29 Curso de Pré-Física 

1915495 8,13 Curso de Pré-Física 

2101491 8,50 
O lúdico como apoio ao processo de ensino-aprendizagem: 

buscando a aplicação de metodologias ativas na graduação 

2109697 8,00 
O lúdico como apoio ao processo de ensino-aprendizagem: 

buscando a aplicação de metodologias ativas na graduação 

1479148 7,80 
O lúdico como apoio ao processo de ensino-aprendizagem: 

buscando a aplicação de metodologias ativas na graduação 

1915495 7,80 
O lúdico como apoio ao processo de ensino-aprendizagem: 

buscando a aplicação de metodologias ativas na graduação 

1998226 7,50 
O lúdico como apoio ao processo de ensino-aprendizagem: 

buscando a aplicação de metodologias ativas na graduação 

2267624 7,00 
O lúdico como apoio ao processo de ensino-aprendizagem: 

buscando a aplicação de metodologias ativas na graduação 

2209411 7,00 
O lúdico como apoio ao processo de ensino-aprendizagem: 

buscando a aplicação de metodologias ativas na graduação 

2210355 7,00 
O lúdico como apoio ao processo de ensino-aprendizagem: 

buscando a aplicação de metodologias ativas na graduação 

2144239 7,00 
O lúdico como apoio ao processo de ensino-aprendizagem: 

buscando a aplicação de metodologias ativas na graduação 

2051664 6,50 
O lúdico como apoio ao processo de ensino-aprendizagem: 

buscando a aplicação de metodologias ativas na graduação 

2101289 3,50 
O lúdico como apoio ao processo de ensino-aprendizagem: 

buscando a aplicação de metodologias ativas na graduação 

  

  

 

 

 



RA NC Projeto de Ensino 

2112752 10,00 
Oficina de Apoio aos Estudos (Administração de tempo, Tes-

te prático, Mapa mental e Aula invertida) 

2210754 8,00 
Oficina de Apoio aos Estudos (Administração de tempo, Tes-

te prático, Mapa mental e Aula invertida) 

2267667 7,33 
Oficina de Apoio aos Estudos (Administração de tempo, Tes-

te prático, Mapa mental e Aula invertida) 

3369900 7,33 
Oficina de Apoio aos Estudos (Administração de tempo, Tes-

te prático, Mapa mental e Aula invertida) 

1913298 7,33 
Oficina de Apoio aos Estudos (Administração de tempo, Tes-

te prático, Mapa mental e Aula invertida) 

2102480 10,00 
Oficina de Apoio aos Estudos (Pomodoro, EPL2R, Listas de 

exercícios, Resumos, Anotações em sala) 
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