
ORIENTADOR(A) PROPOSTA

Alessandra Aparecida Franco Qualidade de vida no trabalho de policiais militares do 54º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais

Camila Cristina Fonseca Bicalho Análise da motivação e resiliência em paratletas com deficiência física praticantes de esportes coletivos

Camila Mariangela Pacheco Descrição histotesticular de Dendropsophus nanus

Jaquelina Alves Nunes Composição florística, estrutura e relação solo-vegetação em Campos de Altitude, Parque Nacional do Caparaó MG/ES

Michelle Gonçalves Rodrigues A modernidade e sua epistemologia: uma revisão dialógica sobre os temas religião, política e representação política

Tania Rezende Silvestre Cunha Práticas artísticas e musicais como força potente na revelação de dificuldades de aprendizagem e socialização

Tatiane Teixeira Tavares Química, saúde e nutrição

Thaís de Fátima Araújo Silva Estudo da adição de fibras de borracha provenientes de pneu ao concreto

IMPORTANTES:

COMUNICADOS:

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 12 de maio (sexta-feira) até as 
17hs . 

RESULTADO PRELIMINAR  DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS *

1) O prazo de vigência máximo do Programa PIBIC/UEMG/FAPEMIG é de maio de 2017 a fevereiro de 2018.

* Lembramos 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.

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. 

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


