Relatório de Projeto de Pesquisa no âmbito do CEDS

1. Informações gerais
Projeto: Da Precariedade à opulência nos Modos de Morar em São Luís do MA
Professor Orientador: Rose-France de Farias Panet e Luís Phelipe Andrés
Número de alunos participantes no início do projeto: 2
Número de alunos participantes atualmente ou ao final do projeto: 1
Cursos de graduação dos alunos (Ex: Direito, Arquitetura, Engenharia, Contábeis, etc.):
Arquitetura

2. Etapa atual do Projeto
O projeto está (é possível marcar as duas primeiras opções concomitantemente):
( X ) em fase de reuniões/atividades de pesquisa
( ) Em fase de publicação/apresentação dos resultados
( ) Concluído
Se ainda não está concluído, qual a previsão de conclusão do atual ciclo de pesquisa?
Quatro meses

3. Intenção de continuidade
Se o projeto já está concluído ou em vias de conclusão no semestre 2017.1 (responder
somente nesses casos):
a) Existe o interesse em realizar, no semestre 2017.2, um novo ciclo de pesquisa do
mesmo projeto, ou seja, com o mesmo tema, apenas abrindo seleção para novos
alunos pesquisadores?
( ) Sim ( X ) Não

b) Existe o interesse em realizar, no semestre 2017.2, um novo projeto de pesquisa ou
extensão no âmbito do CEDS, com novo tema e abrindo seleção para novos alunos
pesquisadores?
( X ) Sim ( ) Não
Se sim, qual seria o tema desse novo projeto?
Você habita o lugar e o lugar habita você: relações de memória e identidade nos espaços
urbanos

c) Se a resposta for negativa para as duas perguntas anteriores, o(a) professor(a)
confirma que não deseja mais realizar pesquisa ou extensão no âmbito do CEDS no
semestre 2017.2?
( ) Confirmo ( X ) Não Confirmo

d) Se a resposta para a questão anterior for CONFIRMO, o(a) professor(a) deseja
realizar pesquisa ou extensão na UNDB no semestre 2017.2 fora do âmbito do CEDS?
( ) Sim, desejo realizar pesquisa ou extensão fora do CEDS mas dentro da UNDB
( ) Não, não desejo mais realizar qualquer pesquisa ou extensão na UNDB

4. Resultados do projeto:
Houve apresentações dos resultados do projeto em:
( ) Congressos, encontros e outros eventos acadêmicos
( ) Em revistas científicas através da publicação de artigos
( x ) Outra forma de resultado
( ) Nenhum
Se a resposta for positiva, especifique o evento ou a revista ou a outra forma de
resultado:
Apresentação dos dados da pesquisa no grupo de pesquisa junto à alunos da UEMA
Se a resposta for “nenhum”, justifique a razão:
_______________________________________________________________________
5. Quanto aos objetivos, o projeto:

( ) os cumpriu integralmente
( X ) os cumpriu parcialmente
Se cumpriu parcialmente, que objetivos ainda faltam ou faltaram ser alcançados?
Estamos em fase de análise de dados e redação do texto

6. O desempenho do grupo foi:
( ) Muito bom
( X ) Satisfatório
( ) Insatisfatório
Comentários:
Houve um desânimo inicial por parte do aluno após resultado negativo à submissão do
edital de PIBIC particular da FAPEMA

São Luís, 22/02/2017.

_________________________________
Professor(a) Orientador(a)

__________________________________
Profa. Isabella Pearce Monteiro
Coordenadora-Geral do CEDS

