
RESULTADO PRELIMINAR PEDP 
Pesquisador Unidade Projeto 

ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA GUIGNARD Corpos labirínticos: o informe na obra de Hans Bellmer 

ALYSSON RODRIGO FONSECA E 
SILVA 

DIVINOPOLIS 
Análise macroscópica e parâmetros microbiológicos de nascentes da área urbana de 
Cláudio-MG. 

CAMILA BELFORT PIANTINO PASSOS 
Parâmetros Bioquímicos e estado nutricional de ingressantes dos cursos de graduação da 
área da saúde 

CELINA FIGUEIREDO LAGE GUIGNARD A curadoria transmidiática de arte no “museu virtual de brasileiros e brasileiras no exterior” 

DANIELA FANTONI DE LIMA 
ALEXANDRINO 

BARBACENA Políticas públicas voltadas para a inclusão escolar: investigando a realidade 

DÉBORA MARIA MOREO KUZIA FRUTAL Composição centesimal e atividade antioxidante de feijão(Phaseolus Vulgaris L.) 

EDSON JOSE CARPINTERO REZENDE DESIGN Design cênico: o figurino teatral como área de reflexão e atuação do designer 

EDUARDO GOULART COLLARES PASSOS 
Análises fisiográficas e proposição de um plano de trabilitação para uma feição erosiva na 
bacia hidrográfica do córrego liso – São Sebastião do Paraíso -MG 

ELIANE AYRES DESIGN 
Preparação de filmes bioativos a partir de Quitosana Reticulada e sua aplicação para 
aumentar o tempo de prateleira do morango ( Fragaria ananassa) 

EMMANUEL DUARTE ALMADA IBIRITÉ 
Nas asas da memória biocultural: estudo etnoecológico de passarinheiros em Belo 
Horizonte - MG 

ESTELA DE REZENDE QUEIROZ DIVINOPOLIS 
Biofilmes comestíveis na conservação pós colheita de Tangor “murcote” (Citrus reticulata 
blanco x Citrus sinensis l. Osbeck) 

FABÍOLA SILVA TASCA GUIGNARD O trabalho de arte como prática de inserção e invenção de contexto 

FABRIZIO FURTADO DE SOUSA DIVINOPOLIS 
Avaliação fitossociológica e crescimento de espécies florestais em projeto de restauração 
de mata ciliar em Divinópolis - MG 

FLÁVIA DE OLIVEIRA DIVINOPOLIS 
Avaliação funcional do idoso institucionalizado e a sistematização da assistência de 
enfermagem: uma estratégia de promoção da qualidade de vida 

JAQUELINA ALVES NUNES CARANGOLA 
Composição florísticas, estrutura e relação solo-vegetação em campos de altitude, parque 
nacional do Caparaó MG/ES 

JOSÉ EDUARDO ZAIA PASSOS 
Mapeamento da Vulnerabilidade à ocorrência da dengue e associação com indicadores de 
saneamento no município de Passos 

JULIANO FIORELINI NUNES PASSOS Efeito do fogo sobre a diversidade de insetos no cerrado de Minas Gerais 

KARLA CUNHA PÁDUA FAE Interculturalidade e suas Trilhas: escola, cultura e território. 

LÚCIO ALVES DE BARROS FAE 
Educação encarcerada - as representações de um grupo de mulheres em regime de 
privação de liberdade 

MARIA REGINA ALVARES CORREIA 
DIAS 

DESIGN Design e comunicação dos museus de Minas Gerais 

MARLON BRITO PASSOS 
Estudo microbiológico e parasitológico em centros de educação infantil da rede pública e 
privada do município de Passos-MG 

MAURO ROCHA BATISTA BARBACENA Uma política para a forma-de-vida a partir de Giorgio Agamben. 



MICHEL BARROS FARIA CARANGOLA 
Estudos de áreas do corredor central da Mata Atlântica Mineira através do levantamento da 
Herpetofauna e Mastofauna para enriquecer o acervo do Museus de Zoologia Newton Baião 
de Azevedo. 

NEWTON SANTOS DE FARIA DIVINOPOLIS 
Distúrbios do Sono em Indivíduos Assistidos nas Unidades Básicas de Saúde e Programas 
Saúde da Família no Município de Divinópolis/MG 

ODILA RIGOLIN DE SÁ PASSOS 
Levantamento da interferência das atividades agrícolas em afluentes de baixa ordem 
pertencentes à sub-bacia hidrográfica do Ribeirão Bocaina 

PABLO ALEXANDRE GOBIRA GUIGNARD 
Olhar aprisionado: pesquisa e desenvolvimento de interfaces interativas em realidades 
diversas 

RACHEl DE SOUSA VIANNA GUIGNARD 
Ensino de arte e a Cidade: estética e ética na percepção da paisagem urbana de Belo 
Horizonte 

RAQUEL DULLY ANDRADE PASSOS 
Elaboração e implantação de um protocolo de procedimentos operacionais padrão: 
pesquisa ação em um serviço de referência regional para DST, HIV/AIDS e Hepatites Virais. 

RITA APARECIDA DA CONCEIÇÃO 
RIBEIRO 

DESIGN Dos muros da cidade ao facebook: a pixação como elemento de resistência identitária 

RITA DE CASTRO ENGLER DESIGN Design para idosos no varejo de alimentos 

RODRIGO DANIEL LEVOTI PORTARI FRUTAL 
Análise do noticiário radiofonico da Radio 97FM: a presença da linguagem popular e dos 
aspéctos do grotesco no noticiário policial 

RODRIGO FIALHO SILVA LEOPOLDINA 
Pelo retrovisor da história: levantamento bibliográfico da historiografia sobre a escravidão 
negra da Zona da Mata Mineira 

ROSEMARY DO BOM CONSELHO 
SALES 

DESIGN 
Uma alternativa para o estudo da geometria espacial e desenvolvimento de projeto: Livro 
online 

ROSENILSON PINTO 
JOÃO 

MONLEVADE 
Caracterização da fauna de invertebrados de solo em áreas de mineração 

SÔNIA LUCIA MODESTO ZAMPERION PASSOS 
Estudo comparativo da biologia reprodutiva e da polinização em culturas de tomate cereja 
(Solanum lycopersicum; Solanaceae) cultivadas em solos contaminados com diferentes  
concentrações de chumbo 

VANESCA KORASAKI FRUTAL Agricultura e Biodiversidade: estudo dos insetos benéficos 

 


