
Orientador(a) Projeto**

Ana Maria Zanoni da Silva Desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis como contributo ao ensino de língua inglesa

Eliane Ayres
Preparação de filmes bioativos a partir de Quitosana Reticulada e sua aplicação para aumentar o tempo de prateleira do morango ( Fragaria 

ananassa)

Gleicia Miranda Paulino
Produção de mudas de Chrysopogon zizanioides (vetiver), através do método de seccionamento do colmo, em substrato contendo resíduos de minério 

de ferro

Marcelina das Graças de 

Almeida
Leituras Cruzadas: Interfaces entre História e Design

Róber Dias Botelho Aspectos factuais e simbólicos dos ladrilhos hidráulicos de Belo Horizonte

Importante:

● O resultado poderá ser alterado em função de possíveis recursos.

● Os pagamentos, referentes as bolsas, só serão efetuados após cumprimento de todos os itens descritos em Edital.

Lembretes:

●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.

●A bolsa de iniciação científica terá a duração de 12 (doze) meses (01/08/2015 a 31/07/2016) e valor mensal de 400,00 (quatrocentos reais).

*Cada projeto recebeu somente uma bolsa nesse programa, devendo ser indicado um aluno. A indicação do(s) bolsista(s) pelo orientador deverá ser realizada no prazo de até três dias úteis após a 

divulgação do resultado final.

●Os pedidos de reconsideração deverão ser interpostos pelo professor orientador junto à Pesquisa/PROPPG, até dois dias úteis após a publicação do resultado na página eletrônica da UEMG. O 

documento deverá ser enviado eletronicamente (pesquisaproppg@gmail.com), ou entregue pessoalmente, no prazo previsto, no horário de funcionamento da PROPPG (de 8hs às 17hs), com timbre da 

Unidade de origem do orientador do projeto de pesquisa. O documento deverá explicitar o motivo da contestação do julgamento da proposta e ser assinado pelo docente.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS *

EDITAL 06/2015 - PIBIT/UEMG/CNPq 

**O(s) Projeto(s) assinalado(s) em negrito foi(ram) aprovado(s) com destaque.

● Para a conclusão da implementação da bolsa, os Professores contemplados, de todas Unidades da UEMG, 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.  Os projetos deverão ser cadastrados até o último dia destinado para a indicação do bolsista.


