PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS *
EDITAL 07/2014 - PIBIC/UEMG/FAPEMIG
ORIENTADOR(A)

PROPOSTA

Adriana Avelino

Indicadores de efetividade do processo e justiça social na Comarca de Ituiutaba

Adriana Claudia Drumond

Plano de desenvolvimento individualizado: uma estratégia de organização do atendimento educacional especializado de complementação em salas de recurso

Adriano Guimarães Parreira

Avaliação do efeito dos biossurfactantes surfactina e ramnolipídeos sobre larvas de Culex quinquefasciatus Divinópolis, MG

Alan Kardec Cândido dos Reis

Construção de instrumentação portátil para análise de águas

Alen Batista Henriques

Percepções da saúde ambiental entre os professores de educação básica das séries iniciais da rede municipal de Leopoldina - MG

Alessandra Morais Alves de Souza e
A teoria dos frutos da árvore envenenada: com ênfase na problemática das interceptações telefônicas
Furtado
Alexandre Horácio Couto Bittencourt Arborização urbana - mapa vegetacional dos limites urbano do município de Carangola
Alexandre Rodrigues da Costa

Um cinema de restos: repetição e fragmentação nos filmes de Bruce Conner

Alexandre Simões Ribeiro

Psicopatologia, contemporaneidade e saúde pública: Análise dos usos de psicofármacos no contexto do município de Divinópolis

Alice Martins Belém Vieira

Composição para piano na Universidade Brasileira (2000-2014)

Alysson Rodrigo Fonseca

Análise macroscópica e avaliação da qualidade ambiental em nascentes da área urbana de Divinópolis - MG

Ana Carina Zanollo Biazotti Collares Avaliação do uso de vinhaça adicionada ao solo para uso como barreira impermeabilizante em obras de engenharia
Ana Cristina Franco da Rocha
Fernandes

Profissão professor: um desafio para o século XXI

Ana Maria Zanoni da Silva

Desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis como contributo ao ensino de língua inglesa

Ana Paula de Fátima Coelho

A aplicação da boa-fé objetiva nos contratos celebrados por analfabetos

André Carvalho Mol Silva

Cenário empreendedor e gênero feminino: empreendedorismo entre alunas e graduadas da Escola de Design da UEMG

Andrea das Graças Souza Camacho
As correntes criminológicas da atualidade: estudo das novas perspectivas da criminologia crítica
Gimenez Garcia
Andrea Vicente Toledo Abreu

A arte e a educação na Casa de Leitura Lya Maria Müller Botelho

Andréia Demétrio Jorge Moraes

Alfabetização e letramento: Orientações teórico metodológicas

Andressa Antunes Prado de França

Incidência de câncer de mama e câncer de colo de útero em Ubá, Minas Gerais

Angel Rafael Arce Chilque

Estudo da substituição parcial da argila pela adição de misturas de rejeitos industriais na produção de matéria prima cerâmica com e sem aditivos

Antônio Marcos Francisco

As Concepções Filosóficas nas Obras de Paulo Freire

Arali Aparecida da Costa Araujo

Atividade alelopatica de extratos de folhas solanum paniculatum l. (solanaceae) sober germinação e desenvolvimento inicial de espécies alvos

Arnaldo José Zangelmi

Olhares sobre o acampamento Dênis Gonçalves (Goianá/MG)

Artur Caron Mottin

Design e nanotecnologia: germinação de sementes com mantas de nanofibras dopadas com turmalina negra

Bruno Carlos Alves Pinheiro

Reaproveitamento de resíduo de rocha ornamental na manufatura de produtos cerâmicos ecológicos

Bruno de Moraes Nunes

Controle de doenças fúngicas no milho doce

Bruno Otávio Arantes

Perfil dos alunos ingressantes e egressos dos cursos tecnológicos em nível superior da Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves (FaPP/CBH/UEMG)

Camila Belfort Piantino

Análise da função renal de hipertensos e diabéticos pela depuração de creatinina

Camila Guimarães Torquetti dos
Santos

Diagnóstico dos fatores que influenciam o comportamento das pessoas em relação aos morcegos

Carla Maria Nogueira de Carvalho

Cibercultura e educação: estudo nas escolas do ensino médio sul-mineiras sobre o impacto das TIC na gestão do conhecimento

Carmen Aparecida Cardoso Maia
Camargo

O docente e o desenvolvimento humano: teorias e práticas em um ritual de passagem

Claudete de Freitas da Silva

A construção da identidade docente sob a ótica de licenciandos em química e biologia da universidade do Estado de Minas Gerais

Clélia Aparecida Iunes Lapera

Identificação de nematóides em áreas de plantio da Fazenda Experimental da UEMG - Unidade de Ituiutaba

Cristiana Resende Marcelo

Análise viscosimétrica de amostras de embalagens plásticas oriundas de lixo domiciliar produzido no Município de Ubá-Minas Gerais

Cristiane Gusmão Nery

Fotolivro: Estudo de caso da narrativa Fotográfica como processo singular do Design Editorial - preparação e processo de criação

Daniela Goulart Peres

Dialogismo: Cidade, rua e fotografia

Daniela Maria de Souza

Avaliação da qualidade físico-química, microbiológica e da viabilidade de bactérias lacticas em iorgutes probióticos durante o prazo de validade

Daniela Soares Portela

Enquadramento noticioso do jornal Folha de S. paulo durante a campanha eleitoral do segundo turno das Eleições 2014

Domingos Sávio lins Brandão

Acervo maestro Chico Aniceto: continuação da edição de obras raras e da revisão do catálogo segundo as normas do repertório brasileiro de fontes musicais

Edna Mara Ferreira da Silva

Revitaliza CEMEC: pesquisa, restauração e conservação em acervos manuscritos e fotográficos do Centro de Memória Cultural do Sul de Minas

Edson José Carpintero Rezende

Educação não formal e continuada: uma contribuição do design para o empoderamento de idosos institucionalizados por meio de oficinas

Eduardo da Silva Martins

Parâmetros fermentativos que influenciam a produção de α-amilases fúngicas

Eduardo Goulart Collares

Avaliação tecnológica de rejeitos de minerações de quartzitos do sudoeste mineiro para uso como agregado em blocos para pavimentação

Eleusa Gallo Rosenburg

Jogo como possibilidade lúdica de intervenção em promoção e empoderamento de saúde sexual e reprodutiva

Eleusa Maria Ferreira Rocha

Identificação e caracterização de bactérias gram-positivas resistentes ao antibiótico kamoran

Eliane Ayes

Encapsulação de Antioxidantes em zeína através da técnica de eletrofiação para aplicação no ecodesign de embalagens bioativas para alimentos

Eliane Meire Soares Raslan

Revistas fansign e legenda: Discurso de motivação e percepção para iniciação científica na arte de ilustrar e de construir bonecos

Etiene Maria Bosco Breviglieri

A impotência da ONU diante das grandes nações

Evania Nascimento

Aplicação da Srq-20 (Self-Reporting Questionnaire) em caminhoneiros de estrada

Fabrizio Furtado de Sousa

Estudo do perfil do usuário do Parque Ecológico Prefeito Dr. Sebastião Gomes Guimarães em Divinópolis, MG

Fausy Vieira Salomão

O Simbolismo Constitucional na Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984) afetando a ressocialização e a dignidade da pessoa humana da população carcerária
em Frutal/MG

Fernanda de Jesus Costa

Eficiência e utilidade das novas metodologias no ensino de genética

Fernando Casanova Ricaldoni

Design, saúde e tecnologia dos materiais: Análise de possíveis aplicações para o aço inoxidável colorido em ambientes médico-hospitalares

Georgina Maria de Faria Mucci

A fauna de Euglossina ( Hymenoptera: Apidae) no leste da Zona da Mata Mineira, em Piraúba-MG

Gilson Soares Raslan Filho

Divinópolis, cidade criativa

Glauber Camacho Gimenez

Aspectos legais e práticos relativos ao monitoramento eletrônico enquanto medida alternativa à prisão

Graziela Siebert

Identificação de Contingências envolvidas no comportamento de praticar esportes

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

Heloísa Nazaré dos Santos

Caracterização e aplicação do feltro de lã natural em produtos ortopedicos com fins terapeuticos

Henrique Morgado Cassed

As súmulas Vinculantes e a tentavia de inserção e adaptação de institutos naturais ao "Common Law" no "Civil Law"

Iara Sousa Castro

Análise ergonômica do design da interface de dispositivos vestíveis para a aplicação em exames de monitoramento ambulatorial de pressão arterial

Idiene Aparecida Vitor Proença
Pádua

Lei Menino Bernardo ( 13.010/2014): entre a proteção e a indevida intervenção do Estado na família

Igor Aparecido Dallaqua Pedrini

Narrativas do consumo: o lugar da influência nas ficções publicitárias - Análise de produtos audiovisuais publicitários no youtube

Inácio Manoel Neves Frade da Cruz

Mapeamento das casas de religiões de matriz africana: percursos do povo de santo em Leopoldina - MG

Iracema Senise Caproni

A evolução do índice de preços da cesta básica de alimentação no município de Frutal (MG)

Ismael Ferreira

Métodos para quebra da dormência em sementes de guariroba [Syagrus oleracea (Mart) Becc.] no município de Ituiutaba-MG

Itamar Teodoro Faria

Mundo Urbano e patrimônio histórico - arquitetônico

Jairo José Drummond Câmara

Estudo do design automotivo baseado na complexibilidade crescente da interface do painel veicular com foco no aperfeiçoamento da comunicação usuáriomaquina e seus riscos durante o uso

Janaina Visibeli Barros

Trabalho na comunicação: mudanças no mundo do trabalho dos publicitários de Divinópolis

Jaquelina Alves Nunes

Caracterização fitofisionômica e levantamento florístico em duas reservas particulares do patrimônio natural (RPPNS) no município de Alto Jequitibá, Minas
Gerais

João Ricardo Ferreira Pires

Conservação, organização, tratamento e divulgação do arquivo histórico de Pitangui: Fundo poder judiciário século XIX

João Vicente Zampieron

Desenvolvimento de um projeto fototérmico integrado em sistemas construtivos populares rurais e urbanos

Jociene Carla Bianchini Ferreira
Pedrini

Aspectos de regionalização da mídia impressa: um estudo de caso do Jornal Pontal

José Heleno Ferreira

Portal da Memória do Centro-Oeste Mineiro: Emredes

Juliano Fiorelini Nunes

Estudo dos insetos parasitoides associados a cultura do cadé (coffea arabica L.) cultivando em sistema orgânico e convencional, no suoeste de Minas Gerais

Júlio César Ferreira Cirilo

Direitos reais: O Direito de vizinhança no contexto condominal

Julio César Machado

A obra cinematográfica de Tim Burton enquanto possibilidade educacional a partir do imbricamento entre os saberes da linguística e da pedagogia

Junia Canton Rocha

Proposta Didática para seleção de dedilhados na Ballada nº 2 de F. Chopin

Júnia Maria da Fonseca Penna

Geometria: do moderno ao contemporâneo

Karol Natasha Lourenço Castanheira Convergência midiática: A publicidade e propaganda na contemporaneidade
Kátia Regina Bastani

Design sistêmico para inovação social: relação entre bem estar do idoso e paisagismo produtivo

Kênia Guimarães Rodrigues
Magalhães

O reconhecimento da identidade sexual do transexual enquanto premissa a efetivação de direitos fundamentais: incursões acerca da hermenêutica
principiológica na contemporaneidade

Lana Mara de Castro Siman

Projeto: A Cultura Afro – Brasileira abordada no museu: a mediação entre sujeitos e objetos

Larissa Guimarães Martins Abrão

A construção de identidades de gênero Outsiders nas narrativas de travestis e transexuais

Leandro de Souza Pinheiro

Mapeamento de áreas de perigo de transito em Frutal - MG

Leila Maria Franco

O discurso da formação de educadores do campo no triângulo mineiro: uma análise do discurso

Leililene Antunes Soares

Representação de família na visão de crianças e adolescentes

Leonardo Lúcio de Araújo Gouveia

Estudo da substituição parcial de agregado por pet em concreto para a fabricação de pisos intertravados

Lília Maria Mendes Bernardi

Abordagem didática antropológica presentes nos planos de ensino da disciplina educação física no ensino fundamental

Liliane Cristina de Oliveira
Hespanhol

Formação prática no ensino jurídico: estágios curriculares e responsabilidade social universitária

Loque Arcanjo Junior

Música, musicologia e história: Diálogos sobre a música brasileira na correspondência de Francisco Curt Lange (1930-1945)

Lucas de Andrade lima Cavalcante

Terceiro setor e execução penal em Ituiutaba

Luciana Claudia Martins Ferreira
Diogene

Simulação Computacional para Modelar o Diagrama de Moody no Scilab

Luciana Resende Marcelo

Tratamentos simplificados de água utilizada para consumo humano em pequenas propriedades rurais

Luis Fabiano Barbosa

A influência de diferentes estratégias de distribuição da intensidade na performance aeróbia (tlim) em indivíduos ativos

Mannuella Luz de Oliveira Valinhas

Caráter e natureza dos objetos museais: acerca da ressignificação e secularização dos objetos "sagrados"

Marcelo dos Santos

Efeito dos compostos solúveis em água de Abelmoschus esculentus L nos níveis glicêmicos de camundongos Mus musculus submetidos a dieta hipercalórica

Marcelo Robert Fonseca Gontijo

Síntese, permissividade e permeabilidade do compósito ferrita e cimento Portland para aplicação em sensores na Engenharia Civil

Marcio Antônio Ferreira Camargo

Avaliação das concentrações de metais pesados em água utilizada em irrigação agrícola

Marco Antonio Barroso

Até que ponto a ciência pode chegar sem deixar de ser ciência? Uma análise do debate entre neodarwinistas e os defensores da teoria do designe inteligente

Marcos Antonio Gomes

Disponibilização pela internet de informações de classe de solo no Estado de Minas Gerais intermediado pelas plataformas Google Maps e Earth

Margarete do Valle Wernek

Estudo da apifauna de um fragmento de mata em Silveirânia, MG

Maria de Fátima Augusto

Movie Design ou Estratégia de Comunicação Audiovisual Lúdica: o documentário aplicado ao design da cidade sustentável

Marina de Morais Faria Novais

A representação da mulher no cinema mineiro na época da retomada

Marisa Cristina da Fonseca
Casteluber

Estudo e utilização das propriedades de cravo-de-defunto (Tagetes patula) no tratamento da dengue

Matheus de Faria e Oliveira Barreto

Avaliação das propriedades mecânicas, térmicas, acústicas e das características microestruturais de blocos leves

Mauro Rocha Baptista

Uma política para a forma-de-vida a partir de Giorgio Agamben

Max Whendell de Paula Lima

Desenvolvimento de plantas de eucalipto submetidas ao estresse hídrico após plantio com hidrogel

Maysa Andrade Lemos Silveira

O juizado de conciliação como forma de pacificação de conflitos familiares: restabelecimento de laços

Michel Barros Faria

Estudo de marsupiais e roedores em fragmentos de Mata Atlântica na Zona da Mata Mineira com a utilização da citogenética e morfologia qualitativa

Michelle Gonçalves Rodrigues

Um conceito em crise e a crise de um conceito: a representação política e a imaginção sociológica

Nadja Maria Mourão

Tecnologia Social e Design para todos: Estudo para inclusão social e concepção de empreendimentos criativos

Nilzemar Ribeiro de Souza

Impacto da implantação da massagem shantala para crianças: Ensaio de campo randomizado

Odila Rigolin de Sá

Avaliação da qualidade do leite através de análises físicas, químicas, microbiológicas e pesquisa de fraudes frente as Normativas 51/2002 e 62/2011

Olney Bruno da Silveira Júnior

Administração nas micro e pequenas empresas do município de Passos: Um diagnóstico sobre a situação atual do modelo de gestão em empresas instaladas
em conjuntos habitacionais

Osania Emerenciano Ferreira

Utilização de floculantes alternativos e naturais para clarificação do caldo de cana

Pablo Alexandre Gobira de Souza
Ricardo

Preservação e memória da arte frente à volatilidade: estabilidade versus instabilidade na arte digital

Patrícia Alves Cardoso

Análise ideológica em narrativa do século IX

Patrícia Gonçalves Nery

O pacto nacional pela alfabetização da idade certa e as práticas cotidianas de alfabetização: um estudo de caso etnográfico

Paulo César Peixoto

Pesquisar e Projetar um transformador de 30 kVA trifásico de baixo custo

Paulo Roberto de Oliveira

A importância da psicanálise existencial e da psicologia na fundamentação jurídica: direito de morrer

Pedro Henrique Pereira Nascimento Gema orgânica: valorização perceptiva de biomateriais através de processos de beneficiamento
Plínio Marcos Volponi Leal

Estudo dos enquadramentos noticiosos de jornais mineiros a partir dos pronunciamentos oficiais da presidência da república

Priscila Paschoalino Ribeiro

Palestra-Minuto: Educação ambiental no polo moveleiro de Ubá

Rachel de Sousa Vianna

Arte-educação e a cultura visual: Imagens da infância na publicidade do dia das crianças

Raquel Dully Andrade
Regina Rosa dos Santos Leal
Renata Aparecida Follone

Elaboração e Implantação de um Protocolo de Procedimentos Operacionais Padrão: Pesquisa Ação em um Serviço de Referência Regional para DST, HIV/AIDS
e Hepatites virais.
Oficinas do jogo de xadrez como exercício educativo para alunos da escola municipal Imaco: Uma proposta interdisciplinar e interinstitucional com o olhar da
psicopedagogia
A importância da inclusão escolar na cidade de Frutal sobre uma base tridimensional

Renata Christian de Oliveira Pamplin A percepção de professores de alunos com dificuldades de aprendizagem sobre o envolvimento parental
Renato Toller Bray

Análise crítica do sistema: aplicação do Labeling Approach (Teoria do Etiquetamento) pelos orgãos de controle social formal

Rita Aparecida da Conceição Ribeiro Projeto de Pesquisa Design, Diversidade Cultural e Consumo no universo Infantil
Rita de Cassia Ribeiro Carvalho

Estudos de diferentes híbridos de milho ( zea mays ) quanto à composição bromatológica e uso preciso e sustentável na alimentação de vacas leiteiras

Robson Pereira de Lima

Desenvolvimento de concreto enriquecido com fibras de aço

Rogério ruas Machado

Caracterização da cadeia de suprimentos da cana de açúcar na região de Frutal

Rômulo Amaral Faustino Magri

Uso do sensoriamento remoto orbital e técnicas de geoprocessamento para detecção de macrófitas aquáticas no reservatório da Usina Hidrelétrica Marechal
Mascarenhas de Moraes - MG

Rosângela Miriam Lemos Oliveira
Mendonça

Food design e empreendedorismo

Roxane Sidney R. de Mendonça

Fotografia urbana: representação do cotidiano no espaço urbano do hipercentro de Belo Horizonte

Rúbia Spirandelli Rodrigues

O combate ao tráfico de drogas: proteção do bem jurídico saúde pública

Samantha Cidaley de Oliveira
Moreira

Design e Educação: as motivações para a escolha da carreira pelos estudantes dos cursos de graduação em design da UEMG

Sandro Ferreira de Souza

Avaliação da acessibilidade na escola municipal

Sérgio Carlos Portari Júnior

Análise de borramento de imagens com processamento em GPU

Sérgio Fumio Myahara

Educação e cidadania: Estudo sobre a relevância da educação na efetivação da cidadania e da democracia

Shirley de Lima Ferreira

Acesso e permanência das camadas populares no ensino superior: o caso dos estudantes dos cursos de licenciatura da UEMG/Unidade Ibirité

Solange Nunes de Oliveira
Schiavetto

Arqueologia e educação: possibilidades de estudos do passado da região de Poços de Caldas

Sônia Lucia Modesto Zamperion

Ampliação do programa experimentoteca do centro de ciências da fesp/uemg, através da criação de material teórico didático, como subsídio à melhoria do
conhecimento em ciências na educação básica, em Passos-MG

Sonia Maria Pereira Maciel

Maioridade penal: o que diz a mídia impressa brasileira. Análise do discurso em artigos de opinião

Suzana Maria da Glória Ferreira

Normas constitucionais programáticas: questionamentos sobre a vedação do retrocesso como garantia da dignidade humana

Taís de Souza Alves

Aplicação semiótica a projetos de produto: estudo de caso do polo moveleiro ubaense

Tania Cristina Teles Oliveira

Elaboração e implementação de um plano diretor com normas técnicas para arborização urbana no minicípio de Passos- MG

Tania Rezende Silvestre Cunha

Averiguando as percepções dos educadores de uma escola municipal em ituiutaba em relação ao bullying

Tatiana Azzi Roizenbruch

Design Cênico: O teatro como área de diálogo e atuação do designer

Tatiane Teixeira Tavares

Mini estação de tratamento de efluentes nas residências aliada ao ensino escolar

Telma Jannuzzi da Silva Lopes

Representações sociais sobre a funcionalidade da escola em docentes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental em escolas públicas e particulares de
Barroso/MG

Teresa Cristina Fonseca da Silva

Produção e avaliação de biocarvão a partir de resíduos da indústria moveleira na capacidade de sorção de fosfato e arsenato

Tereza Cristina de Faria Krauss
Pereira

Mapeamento de vazios urbanos em São Sebastião do Paraíso MG

Tereza Cristina Rodrigues Elsholz

Construção de reflectômetro ldr e fotômetro led home-made para análise de diclofenaco em fármacos

Thiago Torres Costa Pereira

Regime térmico da camada ativa e permafrost em solos de hope bay, península Antártica: suporte aos estudos de mudanças climática

Vania Alves Nascimento

Análise de ácido Acetilsalicílico e dipirona usando fotometria

Viviane Gomes Marçal

Estudo das variáveis e índices de conforto térmico aplicados aos ambientes de aprendizagem: uma contribuição para o campo do design

Viviane Zerlotini da Silva

Tecnologia social para reforma de galpões de triagem

Walteno Martins Parreira Júnior

Automação residencial com arduino e sensor biométrico de impressões digitais

* A distribuição de 10% do total de bolsas destinadas a este edital, será divulgada obedecida a classificação e verificada a disponibilidade, após a análise dos recursos apresentados no prazo de
interposição.
IMPORTANTES:
1) Nos termos do edital, os pedidos de reconsideração serão aceitos até dois dias úteis após a publicação dos resultados no endereço eletrônico da UEMG, e serão interpostos junto à
Pesquisa/PROPPG, eletronicamente (através do e-mail: pesquisaproppg@gmail.com), 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 20 de
janeiro (terça-feira) até as 17hs.
2) A indicação do(s) bolsista(s) deverá ser feita pelo orientador, até o dia 06 de março (sexta-feira), conforme orientações descritas no edital. O formulário 10 deverá ser enviado juntamente com a
documentação de indicação do bolsista, devidamente preenchido e assinado.
3) Para implementação da bolsa, o orientador e seu(s) bolsista(s) deverão estar devidamente cadastrados no Banco de Dados do Sistema EVEREST da FAPEMIG, através do link:
http://everest.fapemig.br/, até o último dia para indicação de bolsista. De acordo com a FAPEMIG, o pagamento da bolsa está condicionado ao cadastro no sistema.
4) Antes da implementação da bolsa, os Professores contemplados 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.
COMUNICADOS:
1) O prazo de vigência do Programa PIBIC/UEMG/FAPEMIG é de março de 2015 a fevereiro de 2016.
2) O valor mensal da bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

