
UNIDADE TÍTULO DO PROJETO COORDENADOR BOLSISTA

Escola de tempo integral integrada aos espaços do município Carla Maria Nogueira Carvalho Taciene Sebastiana da Silva

Das famílias e seus trastes: aspectos do cotidiano e da cultura material através da análise dos 

testamentos e inventários post mortem da Vila da Campanha da Princesa 1780 a 1830
Edna Mara Ferreira da Silva Gisele Aparecida de Souza Carvalho

Águas da UEMG: temas para vídeo aulas na perspectiva da aprendizagem ativa e de tempo 

integral
Joana Beatriz Barros Pereira Ciléia Aparecida Ferreira

IMPORTANTE:

5) Os pagamentos estão condicionados ao cadastro no MAP, envio dos dados bancários À PROPPG (Conta Corrente e Individual no Banco do Brasil) e envio mensal dos Atestados de Frequência.

3) Antes da implementação da bolsa, os professores contemplados, de TODAS as Unidades da UEMG, deverão cadastrar seus Projetos no sistema MAP da PROPPG/UEMG. Entrando na INTRANET, clique em "SIGA" 

- "MAP - PROJETOS CIENTÍFICOS" e siga as instruções.

1) Este resultado é FINAL e não serão aceitos pedidos de recursos no que se refere às avaliações realizadas.

2) Lembramos que, nos termos do Edital, a bolsa só poderá ser implementada nos casos em que o professor orientador esteja vinculado à UEMG, como professor efetivo ou designado, durante todo o período de 

vigência da bolsa.

3) O prazo máximo de vigência do Programa  PAPq/UEMG/2017 é de 01 de maio a 15 de dezembro 2017.

Unidade de 

Campanha

4) A bolsa será paga em sete parcelas mensais de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e uma parcela final de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). A carga horária semanal de dedicação às atividades de 

pesquisa, pelo bolsista, é de 20 (vinte) horas.

Relação de Bolsas de Iniciação Científica aprovadas no PAPq/UEMG

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À PESQUISA – PAPq/PROUEMG

RESULTADO PRELIMINAR - Edital 03/2017 - 4ª Parte


