
 

 

 

Resultado Preliminar do 

Edital 006/2016/PROPE 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação divulga o resultado preliminar do Edital nº 
006/2016/PROPE – PIBIC-Jr-IFs/FAPEMIG e informa que o período para a indicação 
dos alunos será de 8 a 22 de fevereiro de 2017. Para isso, as orientações encontram-se 
disponíveis no endereço www.ufsj.edu.br/pic/edital_006_2016.php. Não havendo 
indicação do aluno até o dia 22 de fevereiro, o projeto será cancelado.  
 
A PROPE solicita aos pesquisadores que desejarem encaminhar pedidos de 
reconsideração que observem as orientações abaixo:  
 
1) Pedidos de reconsideração deverão ser feitos somente por meio do endereço 
www.intranet.ufsj.edu.br/pibic, de 20 a 25 de janeiro de 2017, 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) 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 7 de fevereiro de 2017, quando 
serão divulgadas também as respostas aos pedidos de reconsideração. 
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Nome do Coordenador Título do Projeto Grande Área Resultado

ALEX GUTTERRES TARANTO Ciências da Saúde PIBIC-Jr-IFs/FAPEMIG

DOUGLAS MARCOS FERREIRA Ciências Sociais Aplicadas PIBIC-Jr-IFs/FAPEMIG

LETICIA HELENA JANUARIO Ciências Exatas e da Terra PIBIC-Jr-IFs/FAPEMIG

LUCIANI DALMASCHIO Linguística, Letras e Artes PIBIC-Jr-IFs/FAPEMIG

MARIO CUPERTINO DA SILVA JUNIOR Engenharias PIBIC-Jr-IFs/FAPEMIG

TRIAGEM VIRTUAL EMPREGANDO O BANCO DE ALVOS FARMACOLÓGICOS 
OMMT

VOLATILIDADE DOS ÍNDICES DE AÇÕES DO MERCADO BRASILEIRO ? UMA 
ANÁLISE PARA AS RECENTES CRISES FINANCEIRAS

Softwares para sistematização de dados de projeto de pesquisa: Subprojeto 1: 
PA e medidas antropométricas

A LÍNGUA PORTUGUESA EM USO NA REDE SOCIAL: OS SENTIDOS DAS 
HASHTAGS E POSTAGENS DO FACEBOOK

Reconhecimento automático de placas automotivas por meio de técnicas de 
Visão Computacional para utilização em ambientes de estacionamento privativo


