
RESULTADO FINAL - PRÊMIO DE ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETOS DE PESQUISA (PEDP) /2015 

 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UEMG divulga a relação de pesquisadores (as) agraciados 

(as) com o Prêmio de Estímulo ao Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa (PEDP), objeto do Edital 

PAPq/UEMG 2015.   

Nos termos do edital, e considerando as notas atribuídas pelas Unidades e a classificação final 

estabelecida em função das mesmas pelo Comitê de Seleção dos Pesquisadores Agraciados com o Prêmio, 

foram contemplados os (as) seguintes Pesquisadores (as): 

Classificação 
Nº 

Título do Projeto Pesquisador (a) 

1º 

Uma máquina de luz e som: O cinema manufaturado de 

Peter Tscherkassky  Alexandre Rodrigues da Costa 

Representações do pós-colonialismo latino americano: 

vieses teóricos e críticos da prática social, política, 

imagética, literária e cultural na contemporaneidade  
 Marcelo Pessoa da Oliveira 

O Museu de Zoologia Newton Baião de Azevedo através 

do Projeto Resgate: enriquecimento e organização do seu 

acervo para subsidiar a conservação da fauna 
 Michel Barros de Faria 

A informação fotográfica nas capas dos jornais de Frutal: 

a construção da violência e da morte em forma de 

imagens do cotidiano 
 Rodrigo Daniel Levoti Portari 

5º 
As esculturas do Parthenon no entrecruzamento entre 

passado, presente e futuro  Celina Figueiredo Lage 

6º 
Agricultura urbana e biodiversidade: fatores que afetam a 

fauna dos artrópodes   Vanessa Korasaki 

7º 
Elaboração de uma rota ecoturísticas na região do Parque 

Nacional da Serra da Canastra  Rita de Cássia Ribeiro Carvalho 

8º 

Fomentadores de sedição ou as Luzes do Mundo? 

Inconfidência (s), contestação e cultura política no Vice-

Reinado do Brasil nos tempos de Pombal 
 Leandro Pena Catão 

Mapeamento e diagnóstico das nascentes de João 

Monlevade  Rosenilson Pinto 

10º 
Intervenções da educação física escolar: as ações de 

saúde em obesidade e sedentarismo  Juliana Bohnen Guimarães 

11º 

Leituras Cruzadas: interfaces entre história e design 
Marcelina das Graças Almeida 

Os Ajudantes do ‘Castelo’ e o Messianismo como 

proposta política em Franz Kafka  Mauro Rocha Baptista 

Estudos limnológicos à montante do Ribeirão Bocaína, 

pertencente à bacia hidrográfica do médio Rio Grande - 

MG 
 Odila Rigolin de Sá 



 

IMPORTANTE: 

1) Para implementação do Prêmio, o pesquisador (a) agraciado (a) deverá assinar o Termo de 

Compromisso referente ao mesmo, fornecido pela PROPPG. 

2) Nos termos do edital, antes da implementação do Prêmio, o pesquisador (a) agraciado (a) deverá 

cadastrar seu Projeto no sistema MAP da PROPPG/UEMG. 

3) O (A) pesquisador (a) apresentará, ao final do exercício, um relatório técnico-científico relativo ao 

projeto premiado. 

Belo Horizonte, 09 de julho de 2015. 

Terezinha Abreu Gontijo 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-graduação 

14º 

Curadoria vista na sua relação com a tecnologia digital: o 

espaço expográfico como fliperama 
 Pablo Alexandre Gobira de 

Souza Ricardo 

Livro Dispositivo de Passagem 
 Sérgio Antônio da Silva 

16º 

Avaliação dos processos erosivos na microbacia 

hidrográfica do Córrego Liso - Município de São Sebastião 

do Paraíso - MG 
 Eduardo Goulart Collares 

Percepção ambiental das comunidades escolares situadas 

no entorno do Parque Nacional da Serra da Canastra, 

quanto à importância do patrimônio genético ambiental, 

a partir do uso de uma cartilha interativa de educação 

ambiental 

 Sônia Lucia Modesto Zampieron  

18º 
Estudos dos insetos parasitóides associados à cultura do 

café (COFFEA ARABICA L.) no sudeste de Minas Gerais  Juliano Fiorelini Nunes 

19º 
Desenvolvimento de um aplicativo para detectar doenças 

cafeeiras através de comparação de imagens  Renata Castoldi 

20º 
Composição fenólica e capacidade antioxidante in vitro de 

frutas vermelhas congeladas  Débora Maria Moreno Luzia 

21º 
PIBID e o atendimento educacional especializado (AEE): 

qual o papel de cada um? 
 Daniela Fantoni Lima 

Alexandrino 

22º 
Proposta para o uso sustentável da área do Distrito da 

Babilônia, município de Delfinópolis - MG 
 Ana Carina Zanollo Biazotti 

Collares 

23º 
Uma abordagem factual e simbólica das motocicletas 

através de análise do Family Feeling  Róber Dias Botelho 

24º 
O sistema de cotas na Universidade do Estado de Minas 

Gerais: gênero, raça e políticas públicas  Kelly da Silva 

25º 
Parâmetros bioquímicos: associação com estado 

nutricional e presença de patologia  Camila Belfort Piantino  


