
ORIENTADOR(A)*** PROPOSTA

Ana Paula Martins Fonseca Mapeamento do perfil de leitor: um estudo com alunos de escolas públicas de Divinópolis

Edna Mara Ferreira da Silva Um Olhar sobre a Cidade: Aspectos do uso da fotografia como fonte para a construção da história e da memória de uma cidade - Campanha

Elaine Leporate Barroso Faria Habilidades metacognitiva na compreensão da leitura

Eleusa Maria Ferreira Rocha Monitoramento microbiológico de um fermento de levedo industrial (parte II)

Fabrizio Furtado de Sousa Lixo e reciclagem: a percepção de alunos do ensino médio de duas escolas públicas do município de Lagoa da Prata, Minas Gerais.

Fernanda de Jesus Costa Ensino de genética: dificuldades de aprendizagem deste conteúdo

Geisiane Rodrigues dos Santos O Tratamento da Informação e a Modelagem Matemática no Contexto Escolar

Marcos Gonçalves Maciel Vivências no contexto religioso: Uma ressignificação das experiências enquanto ócio?

Mirian Nomura Avaliação do cultivo solteiro e consorciado de alface e beterraba, com diferentes dosagens de biofertilizante Supermagro

Priscilla Ferreira Torres Dificuldades de aprendizagem no ensino de ecologia

Rosa Betânia Rodrigues de Castro Avaliação de isolados na promoção do crescimento de mudas de Ananas comosus (L.) Merr. Da variedade Pérola

Silvana Aparecida Domingues 
Arantes

Educação financeira para crianças

Tânia Rezende Silvestre Cunha
Peaquisando a RODA DE CONVERSA E O DIÁLOGO INTERATIVO na educação infantil e ensinofundamental I como recurso pedagógico modificador de 
Comportamento social no enfrentamento contra o BULLYING em uma escola municipal de Ituiutaba Minas Gerais.

IMPORTANTE:

COMUNICADOS:

RESULTADO PRELIMINAR* DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIEN TÍFICA JÚNIOR

EDITAL 08/2016 - BIC.JR

1) O prazo de vigência do Programa  BIC.JR é de março de 2017 a fevereiro de 2018.

** Lembramos mais uma vez que só estão aptos a receber a bolsa, projetos cujos professores tenham vínculo com a UEMG. Essa é uma condição essencial para a implementação da bolsa. 
Qualquer professor que não atenda a essa condição, no momento da implementação da bolsa, será substituído de acordo com a classificação obtida na Câmara correspondente. Caso não 
haja projetos recomendados na Câmara em questão, será considerada a classificação geral do Edital.

1)  Nos termos do edital, os pedidos de reconsideração serão aceitos até dois dias úteis após a publicação do resultado preliminar no endereço eletrônico da UEMG, e serão interpostos junto à 
Pesquisa/PROPPG, eletronicamente (através do e-mail: pesquisa.proppg@uemg.br), 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 09 de fevereiro (quinta-feira) até as 17hs.

3) Os projetos só deverão ser inseridos no módulo MAP da PROPPG/UEMG, se contemplados com bolsa de Iniciação Científica no resultado FINAL do Edital ou se forem desenvolvidos na 
Universidade de forma independente, sem a necessidade de recebimento de bolsa de Iniciação Científica.

2) Este Resultado é PRELIMINAR, e pode ser alterado em função de possíveis recursos.

* Será aberto novo processo de seleção para distribuição de até 42 bolsas remanescentes no programa. A divulgação será realizada após análise de recursos interpostos em relação ao 
resultado preliminar.

*** Os docentes com nome em negrito  foram contemplados com duas bolsas de Iniciação Científica para o mesmo projeto.

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS **

2) O valor mensal da bolsa é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).



3) A implementação da bolsa será realizada no sistema EVEREST/FAPEMIG, imediatamente após a divulgação do resultado final. Os bolsistas a serem vinculados, serão baseados na indicação 
realizada no ato da inscrição do referido edital.


