
ORIENTADOR(A)*** PROPOSTA

Adriana Cláudia Drumond Serviços de apoio à escolarização inclusiva: salas de recursos multifuncionais da rede pública municipal na cidade de Barbacena

Adriano Guimarães Parreira Potencial antimicrobiano e antifúngico de extratos de plantas do cerrado e mata atlântica do região de Divinópolis-MG

Alan Rodrigues Teixeira Machado Beneficiamento para a recuperação de minarais portadores de ferro proveniente do overflow da deslamagem

Alexandre Rodrigues da Costa Corpos labirínticos: o informe na obra de Hans Bellmer

Alysson Rodrigo Fonseca e Silva Impactos ambientais macroscópicos e qualidade microbiológica das águas em nascentes da área urbana de Santo Antônio do Monte-MG

Ana Carina Zanollo Biazotti Collares Avaliação de misturas de solo laterítico argiloso com resíduos de quartzito e pó de brita para fins rodoviários

Ana Maria Zanoni da Silva Domínio de língua inglesa: um facilitador da carreira jurídica

Ana Paula Andrade Prática Reflexiva: regularidades discursivas sobre a formação docente no Brasil

Ana Paula de Fátima Coelho Direito do consumidor - o estudo do "ABC" das relações de consumo: a importância da conscientização dos consumidores no município de Passos/MG

Andréa das Graças Souza Camacho Gimenez GarciaO infanticídio indígena: uma análise sobre a diversidade cultural e o direito à vida

Andrea Vicente Toledo Abreu Tecnologias digitais contemporâneas e sua influência na leitura e na escrita: o que pensam os escritores de literatura infanto-juvenil

Andreia Salvan Pagnan Pesquisa e desenvolvimento de materioteca para o design de joias a ser utilizados como material de pesquisa 

Arali Aparecida da Costa Araujo O ensino de botânica na perspectiva dos três momentos pedagógicos

Arali Aparecida da Costa Araujo Atividade alelopática de extratos de folha philodendron imbe (araceae) sobre germinação e desenvolvimento inicial de especies alvos

Breno Estáquio da Silva Estudo da adição de fibras de borracha proveniente de pneu ao concreto

Breno Estáquio da Silva (Re)Diagnóstico das nascentes urbanas e rurais no município de João Monlevade

Bruno Otávio Arantes Perfil dos alunos dos cursos tecnológicos em nível superior da faculdade de políticas públicas Tancredo Neves (FaPP/CBH/UEMG)

Bruno Silva Pires Avaliação das combinações de resíduos orgânicos na formação da compostagem

Camila Belfort Piantino Parâmetros bioquímicos, perfil demográfico, hábitos de vida e situação geral de saúde dos alunos da unabem

Camila Lopes Cravo Matos A PIBID pedagogia na formação inicial de professores: as percepções dos alunos bolsistas

Camila Mariangela Pacheco Educação sexual: qual a fonte de informação utilizada pelos jovens?

Carlos Alexandre Vieira Ensaios físico-químicos e microbiológicos em amostras de água da microbacia hidrográfica do Rio Itapecerica no município de Divinópolis-MG

Carmen Aparecida Cardoso Maia Camargo Perfil nutricional de deficientes neurológicos da APAE de Passos - MG

Caroline Salvan Pagnan O uso da prototipagem rápida como suporte à atividade do design para a melhoria do ensino em laboratórios de ciências de escolas públicas

Celina de Almeida Quantidades de resíduos vegetais e animal adequados à obtenção de composto orgânico para produção de hortaliças na fazenda da UEMG/Passos

Daniela Fantoni de Lima Alexandrino Gestão escolar e educação inclusiva: alguns apontamentos

Daniela Goulart Peres O diário visual e a poética da existência: Um estudo sobre a álbum fotográfico

Débora Maria Moreno Luzia Caracterização físico-química, microbiológica e sensorial de sorvete de frutas elaborado à base de farinha de banana verde
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Denise Andrade de Freitas Martins Música na APAE: um estudo sobre o envolvimento de jovens e adultos com deficiência em práticas artísticas e musicais

Denise Andrade de Freitas Martins Desvelando para ressignificar: processos educativos decorrentes de uma práxis musical dialógica intercultural

Denise Maria Rover da Silva Rabelo Prevalência de enteroparasitose em pré-escolares do município de Divinópolis-MG e fatores de risco associados

Eder Angelo Milani O desempenho do aluno nas disciplinas de exatas versus sua percepção do desempenho do professor

Eder Angelo Milani A estatística em uma pequena empresa: pesquisa para ampliação do mix de produtos

Edna Mara Ferreira da Silva A Vila e seu tempo: Campanha da Princesa - Conflito, justiça e acomodação na demarcação dos limites entre Minas Gerais e São Paulo - 1790-1820

Edson José Carpintero Rezende Design participativo para melhoria do ambiente de uma casa de acolhimento institucional para adolescentes

Eduardo Goulart Collares Uso da cartografia geoambiental como contribuição para a gestão ambiental e territorial do município de São João Batista do Glória-MG

Eduardo José Wilke Alves Resgate de técnicas construtivas do mobiliário, por meio do método de modelismo

Elaine Leporate Barroso Faria A prática do ensino da leitura e compreensão leitora

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

Eleusa Maria Ferreira Rocha Identificação de fungos decompositores lignocelulolíticos

Eliana Ferreira Nunes Abrigos temporários para situações de emergência

Eliane Aparecida de Souza Oliveira A importância da experimentação no ensino de ciência da natureza nas séries iniciais: uma abordagem investigativa sobre a percepção de professores

Eliane Aparecida de Souza Oliveira Estudo de caso sobre a produção e o acondicionamento dos resíduos sólidos na Fae/UEMG/BH

Eliane Ayres Aplicação de colorantes naturais extraídos de açafrão (crocus satibus) em filamentos de poli(ácido lático) (PLA) para impressão 3D

Estela de Rezende Queiros Biofilmes no recobrimento de ovos armazenados a temperatura ambiente

Fabio Riemenshneider O imaginário coletivo de estudantes de pdagogia sobre o trabalho do pedagogo

Fabrícia Nunes de Jesus Guedes Análise da viabilidade técnica e econômica da implantação de um sistema de cogeração de emergia no campus da FaEng/UEMG

Fabrício Oliveira Ramos Viabilidade polínica de espécies de Tabebuia, (bignoniaceae)

Fabrizio Furtado de Sousa A percepção ambiental de discentes de escolas públicas de Lagoa da Prta-MG sobre a coleta seletiva

Fausto Amador Alves Neto A (in)eficácia do Direito Constitucional de moradia e a dignidade humana: estudo sobre as novas áreas habitacionais de interesse social em Ituiutaba-MG

Fernanda de Jesus Costa As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) no ensino de ecologia

Fernanda Tátia Cruz Estudo de corrosão do nióbio metálico em meios eletrolíticos

Fernanda Tátia Cruz Produção do sulfato ferroso a partir dos rejeitos da mineração do carvão e ouro

Fernando Melo da Silva Observatório da recuperação judicial de empresas

Flávia de Oliveira Acolhimento dos usuários de um Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas e as percepções sobre a adesão e o abandono do tratamento.

Francielle Marques Araújo Andrade Cançado Avaliação nutricional das pessoas que vivem com HIV/AIDS e que estão acometidas pela Lipodistrofia Muscular no Ambulatório Escola (AMBES) de Passos-MG

Francislei Lima da Silva Por uma história das grotescas no Brasil: a decoração de chafarizes e lavabos na Minas colonial

Frederico Daia Firmiano AS AVENTURAS DO BRASIL NO ATLÂNTICO-SUL: uma análise sobre o subimperialismo brasileiro a partir do continente africano

Gabriela Franco de Almeida Fatores impeditivos e favoráveis à aceitação e legalização da eutanásia voluntária no discurso de estudantes e profissionais da saúde

Geisla Teles Viera Avaliação do uso agrícola da escória de fluxo de soldagem em sistemas de produção de mudas

Gilson Soares Raslan Filho Divinópolis, cidade criativa - criatividade na escola II

Glauber Camacho Gimenez Garcia A visita íntima como fator de reintegração à família e na sociedade



Gleicia Miranda Paulino Análise microestrutural dos grãos grosseiros do aço SAE 1020 soldado pelo processo SMAG utilizando a casca de arroz como fonte protetora/térmica da poça de fusão

Gleicia Miranda Paulino Caracterização mineralógica de minério de espodumênio a partir de pegmatitos litiníferos

Helena Lopes da Silva "Ver e ouvir música": um estudo sobre a escuta musical a partir de uma perspectiva interartes

Helieder Cortes Freitas
ESTUDAR AS CONDIÇÕES PARA A REAÇÃO DE COMPLEXAÇÃO E POSSÍVEL DETERMINAÇÃO DE ÍONS METÁLICOS EMPREGANDO AGENTE COMPLEXANTE NA 
MISTURA TERNÁRIA HOMOGÊNEA DE SOLVENTES

Helieder Cortes Freitas Estudar as condições para a reação de complexação e possível determinação de íons metálicos empregando agente complexante na mistura ternária homogênea de solvente

Heuler Souza Andrade Situação epidemiológica da sífilis em Divinópolis -MG

Hipólito Ferreira Paulino Neto Ecologia da polinização e biologia reprodutiva de Mauritia flexuosa L. (Arecaceae) em área de vereda no Cerrado mineiro

Iara Sousa Castro A influência do design em atividades realizadas em espaços itinerantes: estudo ergonômico em food truck

Janaina Visibeli Barros Coronelismo eletrônico: mídia, poder e política no cenário mineiro

Joana Beatriz Barros Pereira Experiências de Educação Ambiental na Escola de Tempo Integral

João Assis Dulci Perfil de desenvolvimento e trabalho em Minas Gerais: as microrregiões de Barbacena e Juiz de Fora em perspectiva comparada

João Vicente Zampieron Estudo da interferência da alcalinidade na resistência mecânica do concreto

Johelma Pires de Avelar Projeto semear: construção e disseminação de conceitos acerca de metodologias sociais em design

José da Silva Ferreira Junior
Desenvolvimento de dinâmicas em blocos de montar Lego para aprendizagem lúdica baseadas nas áreas da Engenharia de Produção: Engenharia de operações e processos 
da produção e Engenharia da Qualidade

José de Paula Silva Mapeamento das áreas de risco de acidentes de trânsito em Passos/MG

José Eduardo Zaia Avaliação da completitude no preenchimento de fichas de notificação compulsória da dengue no município de Passos-MG

José Eduardo Zaia
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

Juliana Bohnen Guimarães
Efeito da Morinda citrifolia L. (noni) sobre os parâmetros do diabetes mellitus e o desempenho físico - Subprojeto 3: As propriedades físico-químicas da Morinda citrifolia e sua 
relação com possíveis efeitos glicêmicos para o DM

Juliano Fiorelini Nunes Estudo dos insetos parasitóides associados à cultura do café (Coffea arabica L.) no sudoeste de Minas Gerais

Jussara de Castro Almeida Guia alimentar para a população brasileira: complementação por meio de uma representação gráfica

Karol Natasha Lourenço Castanheira Comunicação política: um estudo comparado do enquadramento dos projetos de lei pela mídia tradicional em oposição à construção discursiva dos memes

Kelly Cristina Ferreira ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA A PRODUÇÃO DE PAVERS DE CONCRETO UTILIZANDO REJEITO DE MINÉRIO DE FERRRO COMO AGREGADO

Kelly Cristina Ferreira Estudo da influência da dimensão das bolhas na flotação de minérios de ferro

Kyvia Lugate Cardoso Costa Efeitos do açaí (Euterpe edulis) sobre o fígado de ratos Wistar adultos intoxicados com chumbo

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

Larissa Guimarães Martins Abrão Os sentidos da violência na perspectiva de apenados

Leonardo Lúcio de Araújo Gouveia Utilização de rejeitos da lama de Mariana/MG na produção de blocos cerâmicos refratários

Lília Maria Mendes Bernardi Abordagem didática presente nos planos de ensino da disciplina Educação Física no Ensino Fundamental

Liliane Cristina de Oliveira Hespanhol Ensino jurídico e pacificação de conflitos: saberes e fazeres contemporâneos

Luciana Claudia Martins Ferreira Diogenes Tubo com entrada Borda Viva conectado a um reservatório: softwave Scilab para determinar o coeficiente de perda

Luís Gustavo Figueiredo França Estudo da aplicação das cinzas provenientes da queima da biomassa da cana de açucar em substituição parcial ao agregado muído em matrizes cimentéceas

Luís Gustavo Figueiredo França Estudo da utilização do poliestireno expandido (EPS) na construção civil

Mara Kessler Ustra Modelagem matemática em cursos de educação superior: contextos, possibilidades e perspectivas

Marcelo dos Santos Teor lipídico e composição mineral do leite materno e suas correlações



Marcelo Fonseca Gomes de Souza A psicopatologização da infância e a hipermedicalização da criança: o que as escolas têm a ver com isso

Marcelo Robert Fonseca Gontijo Análise de um sensor de pressão capacitivo via simulação computacional

Marco Túlio Menezes Carvalho Ação da bioatividade do óleo vegetal extraído da Copaifera multijuga sobre a coagulação sanguínea

Marcos Antônio Gomes Estuda da viabilidade de implantação de um sistema de captação de água potável para fins não potáveis

Marcos Gonçalves Maciel Ócio e lazer na educação física escolar: um olhar a partir da percepção discente

Marcos Gonçalves Maciel Experiências de ócio e atividade física humanizada

Maria Olimpia Ribeiro do Vale Almada Avaliação do estado nutricional de produtores rurais do assentamento santo dias do município de Guapé

Maria Olimpia Ribeiro do Vale Almada Avaliação da ingestão dietética de vitamina A em adolescentes do município de Passos-MG

Marilene Oliveira Almeida Artis-Perrelet e o ensino de arte na escola de aperfeiçoamento de professores de Belo Horizonte

Marlon Vilela de Brito Avaliação do efeito do exercício físico sobre a coagulação sanguínea e óxido nítrico em pacientes com diabetes tipo 2

Matheus de Faria e Oliveira Barreto Diagnóstico da situação atual do rio Itapecerica: avaliação da qualidade da água, das matas ciliares, da ocupação das margens e dos seus principais agentes agressores

Matheus de Faria e Oliveira Barreto Avaliação das propriedades mecânicas, térmicas, acústicas e das características microestruturais de blocos leves

Maysa Andrade Lemos Silveira Política e feminismo: análise da inserção e participação feminina na política

Michel Barros Faria Modelos biogeográficos de refúgios para Mata Atlântica: uma área de espécies raras

Nadja Maria Mourão Tecnologia social e o design participativo: estudos para estimular elaboração e gestão de empreendimentos sociais

Newton Santos de Faria Júnior Distúrbio do sono em indivíduos assistidos nas unidades básicas de saúde e programas saúde da família no município de Divinópolis/MG

Nicola José Frattari Neto Tem ciência na sua casa? - A etnociência e os saberes populares

Odila Rigolin de Sá Avaliação da qualidade da água do ribeirão Bocaina, através de bioindicadores

Patrícia Alves Cardoso A aplicação da Lei 10.639/03 em escolas públicas e privadas de Ituiutaba e na Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade Ituiutaba

Patrícia Alves Cardoso O Direito e a construção feminina em contos machadianos

Paulo Roberto de Oliveira A IMPORTÂNCIA DA PSICANÁLISE EXISTENCIAL E DA PSICOLOGIA NA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: DIREITO DE MORRER.

Plínio Marcos Volponi Leal Análise de enquadramento noticioso da cobertura jornalística da Operação Lava Jato: um estudo de caso nas revistas Veja e Carta Capital

Raquel Dully Andrade 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

Renato Toller Bray Ódio à equidade - A desconstrução da perspectiva lato sensu do principio da equidade: um viés peculiar do sofrimento individual

Renato Toller Bray Tráfico de órgãos: um crime infame ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana

Rita de Cássia Ribeiro Carvalho Influência da aplicação de molibdênio associado ao cabalto na cultura da soja ( Glycine max L.)

Rita de Cássia Ribeiro Carvalho ESTUDO DE SILAGENS DE DIFERENTES HÍBRIDOS DE MILHO (Zea mays) QUANTO À DIGESTIBILIDADE DE FIBRA E AMIDO

Rita de Castro Engler Design e inteligência coletiva: um estudo sobre o reaproveitamento de resíduos

Robson Pereira de Lima O uso de resíduos de pneu para enriquecimento do concreto: uma alternativa sustentável e inovadora

Robson Pereira de Lima ANÁLISE DO EFEITO DE FISSURAÇÃO EM MATRIZES CIMENTÍCIAS COM ADIÇÃO DE FIBRAS DE AÇO PROVENIENTES DO DESCARTE DE PNEUS

Rodolfo Nazareth Junqueira Fonseca Tecnologias sociais e design aplicados a gestão social e políticas públicas

Rodrigo Daniel Levoti Portari Preconceito nos anúncios publicitários e a análise jurídica correspondente

Rodrigo Ney Millan Avaliação da qualidade da água do Parque dos Lagos, Frutal-MG: monitoramento temporal e espacial

Rômulo Amaral Faustino Magri Análise da influência da paisagem na qualidade da água de bacias hidrográficas



Ronaldo Santhiago Bonfim de Souza Avaliação da ideação suicida em estudantes da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) - Unidade Divinópoli.

Rosângela Míriam Lemos Oliveira Mendonça A academia da rede sistêmica de empreendimentos integrais em agroecologia

Rosângela Míriam Lemos Oliveira Mendonça Aspectos culturais e semióticos: design e o imaginário construído sobre os idosos

Rosenilson Pinto Estudo da propriedade absortiva da semente da moringa olifera no tratamento de água residuária de processos de beneficiamentos da mineração de ferro e ouro

Rosenilson Pinto A INFLUÊNCIA DOS DISPERSANTES NA FLOTAÇÃO CATIÔNICA REVERSA DE MINÉRIO DE FERRO

Samuel Ponsoni Blog de comentários políticos: uma leitura discursiva

Silvana Aparecida Domingues Arantes Eficiência na alocação de recursos públicos na saúde pública em Minas Gerais

Sônia Lúcia Modesto Zampieron Estrutura da comunidade de insetos em sistema de produção orgânico de hortaliças, em Passos-MG

Tania Rezende Silvestre Cunha Averiguando as percepções dos pais dos alunos do ensino fundamental I de uma escola municipal de Ituiutaba em relação ao bullying

Tereza Cristina de Faria Krauss Pereira Avaliação de uma rodovia não pavimentada para fins de gerenciamento ambiental e de trafegabilidade

Tereza Cristina Rodrigues Elsholz Aplicações da fotometria portátil acoplada a inteface raspberry pi

Vanina Costa Dias A cultura digital no ambiente escolar

Vera Lucia Nogueira Política e educação na província de Minas Gerais: Implicações de alta rotatividade no cargo de presidente na formulação das políticas de instrução pública primária (1850-1889)

Viviane Gontijo Augusto Avaliação do impacto do Chi Gong na capacidade funcional e percepção da saúde em adultos praticantes desta atividade

IMPORTANTES:

COMUNICADOS:

4) 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 , podendo ser alterado em função de possíveis recursos.

3) O valor mensal da bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

* A distribuição de 10% do total de bolsas destinadas a este edital, nas categorias ampla concorrência e Cota, será divulgada posteriormente, obedecida a classificação e verificada a disponibilidade, após 
a análise dos recursos apresentados no prazo de interposição.

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, até dia 09 de fevereiro (quinta-feira) até 
as 17hs . 

1) O prazo de vigência do Programa PIBIC/UEMG/FAPEMIG 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 e/ou 
docentes passiveis  de classificação na Câmara em questão, será considerada a classificação geral do Edital.
*** Os docentes com nome em negrito  foram contemplados com duas bolsas de Iniciação Científica para o mesmo projeto.

2) A implementação das bolsas será realizada no sistema EVEREST/FAPEMIG, imediatamente após a divulgação do resultado final. Os bolsistas a serem vinculados serão aqueles indicados no ato da 
inscrição do referido edital. 


