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A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação divulga o resultado preliminar do Edital nº 
007/2018/PROPE e informa que o período para a indicação dos alunos será de 1º a 20 de fevereiro 
de 2019. Para isso, as orientações encontram-se disponíveis no endereço 
www.ufsj.edu.br/pic/edital_007_2018.php. Não havendo indicação do aluno até o dia 20 de 
fevereiro de 2019, o projeto será cancelado.  
 
Em caso de propostas de um mesmo proponente com pontuações idênticas é possível optar por qual 
projeto será desenvolvido com bolsa.  
 
Os projetos submetidos e não contemplados com bolsa não serão desenvolvidos. 
  
A PROPE solicita aos pesquisadores que desejarem encaminhar pedidos de reconsideração que 
observem as orientações abaixo:  
 
1) Conforme consta do edital, pedidos de reconsideração deverão ser feitos somente por meio do 
endereço www.intranet2.ufsj.edu.br/pibic, de 21 a 25 de junho de 2018, para apreciação pela 
Câmara de Iniciação Científica. A Câmara é soberana na decisão de recursos.  
 
2) Os pedidos de reconsideração deverão estar acompanhados de argumentação que justifique a 
alteração da pontuação atribuída ao projeto ou ao currículo. 
 
3) No caso de pedido de reconsideração quanto à pontuação atribuída ao currículo, o pesquisador 
deverá verificar os critérios de pontuação divulgados na página da PROPE. 
 
4) No caso de pedido de reconsideração quanto à desclassificação por projeto excedendo o número 
de caracteres (25.000), conforme item 7.1.1 do Edital 007/2018/PROPE, o professor deve enviar o 
pedido por meio do endereço www.intranet2.ufsj.edu.br/pibic e o arquivo original do Projeto de 
Iniciação Científica utilizado para a geração do arquivo PDF, anexado ao sistema à época da 
submissão ao edital, através do endereço pibic@ufsj.edu.br (até o dia 25 de junho de 2018, às 
23h59min). 
 
5) Após a apreciação dos pedidos de reconsideração, bolsas remanescentes serão distribuídas, 
respeitando-se a ordem de classificação. 
 
Pedimos a atenção dos professores não contemplados com bolsa neste resultado preliminar que 
verifiquem o resultado final, no dia 4 de julho de 2018, quando serão divulgadas também as 
respostas aos pedidos de reconsideração. 
 



Resultado inicial do Edital 007/2018/PROPE

Nome do Coordenador Título do Projeto Grande Área Resultado

ALESSANDRO DE OLIVEIRA
PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE ESCOLARES PRÉ-PUBERES DO SEXO FEMININO 
DE UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÂO DEL-REI/MG

Ciências da Saúde PIBIC-Jr/Fapemig

ANA JULIA PEREIRA SANTINHO GOMES Caracterização de manchas causadas por antiperspirante em tecido de malha 
evidenciando a sua remoção. Ciências da Saúde PIBIC-Jr/Fapemig

DARLINTON BARBOSA FERES CARVALHO Teste e Avaliação de Aplicações Móveis Android Ciências Exatas e da Terra PIBIC-Jr/Fapemig

LETICIA HELENA JANUARIO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA TRIAGEM DA BAIXA ACUIDADE VISUAL EM 
PRÉ-ESCOLARES: CONSTRUÇÃO DO ARCABOUÇO MECÂNICO Engenharias PIBIC-Jr/Fapemig

LETICIA RIBEIRO DE PAIVA Fundamentos de Física do Forrageamento Ciências Exatas e da Terra PIBIC-Jr/Fapemig
MAURICIO REIS E SILVA JUNIOR Métodos computacionais aplicados à Teoria dos Jogos Engenharias PIBIC-Jr/Fapemig

SILVIA ELENA VENTORINI Município de Santa Cruz de Minas: mapeamento digital para análise de riscos 
as inundações Ciências Humanas PIBIC-Jr/Fapemig

VICENTE DE PAULA LEAO A CONTEXTUALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO PARA O ENSINO DE CONCEITOS 
GEOGRÁFICOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DE SÃO JOÃO DEL REI-MG Ciências Humanas PIBIC-Jr/Fapemig
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