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1) RESULTADOS 

 

O termo de cooperação foi realizado entre as universidade a pedido da Profa. Luciane Feksa 

(na época docente da FEEVALE) que tinha interesse em realizar um projeto para elaboração 

de um nanomedicamento com uma substância específica. O termo foi realizado mas devido a 

inúmeros contra-tempos orçamentários, laboratoriais e pessoais o projeto não foi realizado. 

 

Atividades desenvolvidas: 

 

Neste item destaque também se houve: 

 

a) Atividades planejadas que não foram realizadas e NÃO foram substituídas por 

outras: não se aplica 

 

b) Atividades planejadas que não foram realizadas e foram substituídas por outras: 

não se aplica 

 

c) Atividades não planejadas que foram realizadas sem substituir qualquer outra 

atividade que fora planejada: não se aplica 

 

 

Demais alterações no cronograma, não contempladas acima: 

Não se aplica

 

Quantificação da produção intelectual 

 

(Número de artigos, livros, comunicações 

em eventos, publicações ou relatórios de 

metodologias, publicações ou relatório de novas 

tecnologias, produção de vídeos, espetáculos, 

exposições, arranjos, etc.) 



 

 

 

Quantifique. Não se aplica 

especificando à produção 

2) IMPACTO DAS AÇÕES E RESULTADOS OBTIDOS 

 

Número e descrição da população beneficiada: não se aplica 

 

Comparação das metas propostas e dos resultados alcançados: não se aplica 

 

Justificativa dos resultados não alcançados não se aplica 

 

 

3) AVALIAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS 

 

Avaliação do Coordenador da Ação: A ação nao foi realizada 

 

 

Avaliação dos participantes da Ação: A ação nao foi realizada 

 

 

Considerações: 

 

Um dos aspectos que na época influenciou o andamento do projeto foi a demora para o 

estabelecimento do termo de cooperação. Lembro que a Feevale possuia os recursos 

para realização do projeto, mas em função da demora, acabou alocando em outro 

projeto, e ficamos aguardando novos recursos no ano seguinte. 

 

4) QUANTITATIVO TOTAL DE ENVOLVIDOS NA ORGANIZAÇÃO DA AÇÃO: 

 

Professores da UNIPAMPA - 

Técnico-administrativos da UNIPAMPA - 

Alunos da UNIPAMPA - 

Comunidade Externa - 

Bolsistas - 

Alunos Voluntários - 

 

5) ANEXOS 

 

Não se aplica 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

____________________________________ 

Profa. Dra. Sandra Elisa Haas 


