
ORIENTADOR(A)*** PROPOSTA**

Adriano Guimarães Parreira Estudo de soluções alternativas e sustentáveis de racionalização do consumo dde água e energia elétrica em um ambiente escolar

Carla Maria Nogueira de Carvalho Cibercultura e educação: Estudo nas Escolas do Ensino Fundamental IISul-Mineiras sobre o impacto das TIC na Gestão do Conhecimento

Carmen Fabíola Otoni de Queiroz Oficinas Temáticas de química aplicadas na construção 

Cristina Veloso de Castro
O estudo dos princípios constitucionais e as garantias de acessibilidade aos portadores de deficiência que atuam na área do Direito, com ênfase no Sistema de Inclusão 

Digital

Edna Mara Ferreira da Silva Vi(ver) Lembranças: Memórial visual, aspectos dos usos do passado e construção da história a partir do acervo fotográfico do CEMEC

Eleusa Maria Ferreira Rocha Identificação de bactérias bastonetes gram-positivas resistentes ao antibiótico kamoran

Eliane Aparecida de Souza Oliveira Gestão De Resíduos Sólidos: Percepção Ambiental De Alunos De Ensino Médio De Uma Escola Pública Estadual De Ubá-Minas Gerais

Elizabete Ramalho Procópio
Análise da utilização didática das Tecnologias da Informação e Comunicação pelos Professores do Ensino Médio e Técnico do Curso de Informática Industrial / 

Automação no Campus do Cefet / Leopoldina

Emmanuel Duarte Almada Plantas de poder: complexos apotropaicos no ecossistema urbano de Ibirité- MG

Geisiane Rodrigues dos Santos O tratamento de dados e a modelagem matemática no fundamental

Janicy Domingues de Oliveira Garcia Análise de viabilidade do uso do Moodle na aplicação de um plano de nivelamento para discentes na área de cálculo

Joana Beatriz Barros Pereira Águas da UEMG: Medidas de uso racional em minha escola

Karina Luiza de Freitas Assunção Discurso e verdade na mídia

Lúcio de Franciscis dos Reis Piedade Filho Projeto Ítaca: Explorando a Mitologia na Literatura clássica e no Autdiovisual

Maurício José de Faria O Ensino de projeto de pesquisa no ensino médio através da iniciação científica

Patrícia Mascarenhas Dias Uma aplicação para extração e análise de dados de redes sociais virtuais

Raquel Silveira Martins de Melo O currículo de história no ensino fundamental em Divinópolis: O moldado pelos professores

Rita Aparecida da Conceição Ribeiro O consumo musical em rede e a propagação de novos talentos musicais a partir da internet

Solange Christina Carneiro Rodriguez Escola de Tempo Integral: Perspectivas dos alunos de ensino médio do município de Campanha - MG

Teresa Cristina Fonseca da Silva Produção e avaliação de biocarvão a partir de resíduos da indústria moveleira na capacidade de sorção de fostato e arsenato

Vera Lúcia Nogueira
Política e educação na província de Minas gerais: Implicações da alta rotatividade no cargo de presidente na formulação das poíticas de instrução pública 

primária (1850 - 1889)

Viviane Modesto Arruda Espécies medicinais nas escolas: Conhecimento e Pesquisa

IMPORTANTES:

COMUNICADOS:

2) A documentação referente a indicação do(s) bolsista(s) deverá estar na PROPPG, até o dia 13 de Março (sexta-feira), conforme orientações descritas no edital. 

3) Para implementação da bolsa, o orientador e seu(s) bolsista(s) deverão estar devidamente cadastrados no Banco de Dados do Sistema EVEREST da FAPEMIG, através do link: http://everest.fapemig.br/, até o dia 11 de 

Março (quarta-feira). De acordo com a FAPEMIG, o pagamento da bolsa do mês de Março está condicionado ao cadastro no sistema, até a data informada. 

4) Antes da implementação da bolsa, os Professores contemplados deverão cadastrar seu(s) Projeto(s) no sistema MAP da PROPPG/UEMG. Entrando na INTRANET: clique em  "SIGA" - "MAP - PROJETOS CIENTÍFICOS" 

e siga as instruções.

1) O prazo de vigência do Programa  BICJR/UEMG/CNPq/FAPEMIG é de março de 2015 a fevereiro de 2016.

2) O valor mensal da bolsa é de R$ 100,00 (cem reais).

*** Lembramos que, nos termos do Edital, a bolsa só poderá ser implementada nos casos em que o professor orientador esteja vinculado à UEMG durante todo o período de vigência da mesma.

** As propostas assinaladas em negrito foram contempladas com duas bolsas de iniciação científica júnior. O(a) orientador(a) deverá indicar dois bolsistas, obedecendo a documentação e prazo exigidos no edital.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR

EDITAL 02/2015 - BIC JR/UEMG/CNPq/FAPEMIG - BOLSAS REMANESCENTES

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS *

1) Nos termos do edital, os pedidos de reconsideração serão aceitos até dois dias úteis após a publicação dos resultados no endereço eletrônico da UEMG, e serão interpostos junto à Pesquisa/PROPPG, eletronicamente 

(através do e-mail: pesquisaproppg@gmail.com), ou entregues pessoalmente, no prazo previsto, no horário de funcionamento da mesma (de 8hs às 17hs), em documento com timbre da instituição de origem do orientador do 

projeto de pesquisa e motivo da contestação do julgamento da proposta, assinado pelo mesmo,assinado pelo mesmo, até dia 11 de Março (quarta-feira) até as 17hs. 

* Será aberto novo processo de seleção para distribuição de 18 bolsas remanescentes, após os períodos de recursos e implementação de bolsistas deste Edital. A quantidade de bolsa está sujeita a alteração.


