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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Registro de produção técnica ou artística 

 

 

 
ITEM Explicação Descrição 

Classif. no Coleta 
Ver lista/tipologia: 

- APENAS NO CASO DE PRODUÇÃO TÉCNICA. 
Escolher um item. 

Código da PT 

CAInter 

Ver lista/tipologia: 

- APENAS NO CASO DE PRODUÇÃO TÉCNICA. 
Escolher um item. 

Título Indicar o título da produção. 
 

 

Descrição 

Texto com cerca de 1000 palavras divulgando temas e 

discussões de pesquisas bibliográficas preliminares 

realizadas pela autora acerca de seu objeto de pesquisa 

(consumo sob um ponto de vista cultural e com vistas à 

educação para o consumo consciente). 

 

URL 
Link para a produção (imagem de um folder de 

divulgação, produção completa, notícia de jornal, etc.). 
 

Ano, mês de início e 

mês de fim 
Período de aplicação da produção (ex.: abr/15 a nov/15).  

Docente(s) co-

autore(s) 

 

Indicar o nome de docentes do PPG que são co-autores da 

produção. 
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Registro ou patente Sim ou não  

Linha de pesquisa do programa Título da linha de pesquisa (aderência).  

Título do Trabalho de Conclusão 
Título da dissertação, do relatório técnico ou 

similar. 
 

Origem da demanda Espontânea, contratada ou concorrência.  

Demandante 

Nome do demandante (caso não haja 

demanda externa, indicar um projeto ou grupo 

de pesquisa). 

 

Abrangência Local, regional, nacional ou internacional.  

Justificativa da abrangência 

Site, notícias de jornal, perfil das 

pessoas/organizações envolvidas pela 

produção, perfil do público 

 

Impacto Baixo, médio ou alto.  

Justificativa do impacto Justificativa econômica, social, cultural.  

Complexidade Baixa, média ou alta  

Justificativa da complexidade 
Texto justificando a aplicabilidade 

econômica, social, cultural. 
 

Link para o currículo lattes  Indicar o link para o Currículo Lattes.  

Data de atualização 

Indicar a data de atualização do currículo 

Lattes (não deve ultrapassar 30 dias contados 

da data da entrega deste formulário). 

 

 


