
Resultado do Edital Nº 03/2018 de Bolsas de Iniciação Científica do 

Ensino Médio PIBIC-EM/CNPq/UFU 

 

Tendo como parâmetro o número de bolsas do último Edital de Iniciação Científica do 

Ensino Médio da UFU em parceria com o CNPq, os nomes abaixo estariam aprovados 

com bolsa para este Edital, 03/2018. Além disso, dependemos da confirmação por parte 

do CNPq da manutenção do número de bolsas.  

 

 

Título do Projeto Professor Quantidade 

de Alunos 
Estimativa da estatura e sexo pela medida de 

fêmures secos 

Vanessa Neves de Oliveira                  2 

“Ações para organização de uma coleção 

didática de zoologia em uma escola estadual de 

Uberlândia-MG.” 

Maria Jose da Costa Gondim        2 

Ecologia comportamental e de interações no 

cerrado: plantas extra--nectarííferas como 

modelo para a compreensão da 

biodiiversiidade interatiiva 

Kleber Del Claro                 2 

Avaliação in vitro do potencial biológico de 

plantas do Bioma Cerrado 

Valeska barcelos guzman            2 

Óleos essenciais de espécies do Cerrado 

brasileiro: aspectos gerais, extração e 

aplicações na indústria farmacêutica. 

Celene Maria de Oliveira Simões 

Alves       

2 

Efeito de diferentes parâmetros de irradiação 

do LED 630nm na modulação do estresse 

oxidativo e na viabilidade de células pulpares 

de dentes decíduos 

Ana Paula Silveira Turrioni               2 

Um estudo sobre funções Fabio jose bertoloto          2 

Classificação e formas canônicas de cônicas. Luís Renato Gonçalves Dias        2 

Equilíbrio Intertemporal Hernan Roberto Montufar Lopez            2 

A criação ou recriação de atividades 

Experimentais Investigativas sob a visão crítica 

dos alunos do Ensino Médio 

Viviani alves de lima           2 

Introdução à programação linear: Modelando e 

resolvendo um problema de programação 

linear 

Danilo Elias de Oliveira                          2 

A Linguagem dos Conjuntos Evaneide Alves Carneiro        2 

Elementos de Lógica Matemática Wallisom da Silva Rosa             2 

Introdução às funções geradoras Sonia sarita berrios yana       2 

Relação entre uso de álcool e/ou outras 

substâncias psicoativas e prática de atividade 

física em estudantes universitários 

Marciana Goncalves Farinha             2 

Cenários e cenas da identidade religiosa em 

Uberlândia-MG 

Angela Fagna Gomes de Souza       2 

O parque temos e o que parque que queremos: 

Identidades e percepções sobre o uso do Parque 

do Sabiá (Uberlândia-MG). 

Paulo Sergio da Silva           2 

Mobilização social e suas redes locais em 

microterritórios no monitoramento de vetores, 

por meio de ovitrampas, enquanto estratégias 

João Carlos de Oliveira             2 



de promoção da saúde: possibilidades e 

desafios 

Valorização e dinâmica imobiliária na cidade 

de Ituiutaba, MG: quando o mercado orienta o 

uso e a ocupação do solo urbano 

 

Antonio de Oliveira Junior      2 

Diálogos entre a teoria e a prática: a cooperação 

internacional em Uberlândia 

Debora Figueiredo Mendonça do 

Prado          

2 

O ensino de geografia no contexto da reforma 

do ensino médio em ituiutaba/mg 

Cláudia Lúcia da Costa             2 

História e cultura afrobrasileira e africana nas 

aulas de geografia do ensino médio: 

contribuições para a Educação das Relações 

Étnico-raciais 

Adriany de Avila Melo Sampaio           2 

Novos desafios para o ensino de Sociologia: 

jovens em trânsito 

Luciano Senna Peres Barbosa     2 

Sociobiodiversidade e existências territoriais 

camponesas nos usos dos Cerrados da região 

do Triângulo Mineiro - MG 

Rosselvelt Jose Santos 2 

Representações sobre pessoas com deficiência 

na literatura infantil 

Mariana Batista do Nascimento 

Silva          

2 

Contação de histórias para ensinar geografia 

nos anos iniciais do ensino fundamental: 

enfoque na Cultura Afrobrasileira 

Antônio Carlos Freire Sampaio    2 

A ciência política contribuindo na redução das 

desigualdades 

Rones Aureliano de Sousa         2 

Centro de Inovação Agroindustrial e 

Empresarial do Pontal do Triângulo Mineiro: 

Criação, Desafios e Potencialidades para o 

Desenvolvimento Regional 

Edson Arlindo Silva            2 

Contribuição ao estudo de sistema de limpeza 

CIP: determinação da cinética da remoção de 

resíduos na etapa de enxágue visando a 

minimização do consumo de água 

Rubens Gedraite 2 

Configuração de uma página de curso de 

graduação atrativa e voltada às reais 

necessidades informacionais de alunos atuais e 

em prospecção 

Igor Antônio Lourenço da Silva            2 

A escravidão contemporânea na mídia 

brasileira 

Walleska Bernardino Silva     2 

 


