
Projetos Unidade Coordenador

Avaliação do efeito de inseticidas 

organofosforados sobre a microbiota intestinal 

de culex quinquefasciatus e Aedes Aegypti

Divinópolis Adriano Guimarães Parreira

Novos compósitos poliméricos à base de 

poliestireno expandido e resíduos de 

construções e demolições

João Monlevade
Alan Rodrigues Teixeira 

Machado

Dilaceramento de espaços e tempos: o informe 

nos filmes de Martin Arnold
Guignard Alexandre Rodrigues da Costa

Impactos ambientais macroscópicos e 

qualidade microbiológica das águas em 

nascentes da área urbana de Santo Antônio do 

Monte-MG

Divinópolis
Alysson Rodrigo Fonseca e 

Silva

Políticas e práticas de formação docente para a 

Educação a Distância no Ensino Superior
FAPP Cynthia Rúbia Braga Gontijo

Conservação e potencial antioxidante in vitro 

de mini tomates orgânicos revestidos com 

cobertura comestível

Frutal Débora Maria Moreno Luzia

Análise da viabilidade técnica e econômica da 

implantação de um sistema de geração de 

energia elétrica fotovoltaica no campus da 

UEMG. Unidade João Monlevade

João Monlevade Diogo Luna Moreira

Uso da cartografia geoambiental como 

contribuição para a gestão ambiental e 

territorial do município de São João Batista do 

Glória-MG

Passos Eduardo Goulart Collares

Aplicação de colorantes naturais extraídos de 

açafrão (Crocus satibus) em filamentos de 

poli(ácido lático) (PLA) para impressão 3D

Design Eliane Ayres

Germinação in vitro , indução de calos e teores 

de compostos fenólicos em handroanthus 

serratifolius (vahl.) S. O. Grose (bignoniaceae)

Divinópolis Fabrizio Furtado de Sousa
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"Ver e ouvir música": um estudo sobre a escuta 

musical a partir de uma perspectiva interartes
ESMU Helena Lopes da Silva

Componentes da qualidade do polinizador: 

contribuição diferencial dos polinizadores no 

sucesso reprodutivo de Annona crassiflora 

(Annonaceae) em área de Cerrado

Passos Hipólito Ferreira Paulino Neto

Levantamento florístico e Fitofisonômico na 

Reserva Particular do Patrimônio 

Natural(RPPN) Vale das Arapongas no 

Município de Alto jequitibá, Minas Gerais

Carangola Jaquelina Alves Nunes

Avaliação do índice de diarreia aguda em 

menores de cinco anos associados a fatores 

ambientais no Estado de Minas Gerais, no 

período de 1990 a 2010, na perspectiva da 

promoção da saúde

Passos José Eduardo Zaia

Parasitóides do Bicho-mineiro (Leucoptera 

coffeella Guérin Mèneville, 1842): Taxonomia e 

Ecologia no sudoeste de Minas Gerais

Passos Juliano Fiorelini Nunes

Cidade, Ensino de História e Cidadania FaE Lana Mara de Castro Siman

Estratificação do risco cardiovascular em 

hipertensos: avaliação de hábitos e 

desenvolvimento de ações educativas

Passos Maisa Tavares Souza Leite

Teor lipídico e composição mineral do leite 

materno e suas correlações
Passos Marcelo dos Santos

Caracterização epidemiológica dos casos de 

sífilis em gestante e sífilis congênita notificados 

nos municípios da Superintendência Regional 

de Saúde de Passos ( MG) no período de 2012 a 

2016

Passos
Maria Ambrosina Cardoso 

Maia

Modelos biogeográficos de refúgios para Mata 

Atlântica: uma área de espécies raras
Carangola Michel Barros Faria

Avaliação da qualidade da água do ribeirão 

Bocaina, através de bioindicadores
Passos Odila Rigolin de Sá

Elaboração e implantação de um Protocolo de 

Atenção Materno Infantil em um serviço escola 

de referência regional para HIV/AIDS no 

interior de Minas Gerais: pesquisa-ação

Passos Raquel Dully Andrade



O Design configurando espaços e as 

identidades das tribos na Praça Sete em  Belo 

Horizonte

Design
Rita Aparecida da Conceição 

Ribeiro

Avaliação da Capacidade de Carga antrópica de 

uma trilha no Parque Nacional da Serra da 

Canastra

Passos Rita de Cássia Ribeiro Carvalho

Design e inteligência coletiva: um estudo sobre 

o reaproveitamento de resíduos
Design Rita de Castro Engler

A notícia na rede: o leitor de notícias on line da 

cidade de Frutal-MG e seu comportamento na 

rede social facebook

Frutal Rodrigo Daniel Levoti Portari

A influência dos dispersantes na flotação 

catiônica reversa de minério de ferro
João Monlevade Rosenilson Pinto

Diagnóstico do consumidor de produtos 

orgânico: aplicação de questionário com os 

cooperados da csa-frutal

Frutal Vanesca Korasaki

Império das Minas Gerais: relações politicas, 

poder educação e cultura nas administrações 

dos negócios da província.

FaE Vera Lucia Nogueira

Impacto de um protocolo de intervenção 

coletiva na redução de peso corporal, 

comorbidades e incapacidade funcional em 

obesos que frequentam academias ao ar livre

Divinópolis Viviane Gontijo Augusto

1. Conforme item 6.2.1.1 do Edital foram selecionados somente os projetos que obtiveram o mínimo de 32

pontos na analise do projeto.

2. Conforme item 10.1.2. Para recebimento do Prêmio, o professor coordenador do projeto deverá assinar um

termo de compromisso de entrega do relatório técnico-científico descrevendo e ilustrando as atividades

realizadas no desenvolvimento do projeto, sob pena de devolução do prêmio concedido.

3. 10.1.1. Para que ocorra o pagamento do prêmio, o pesquisador contemplado deverá necessariamente estar

vinculado à UEMG, como docente, na data na qual for creditado o valor do prêmio.


