
 
Resultado - edital 03/2016 – Campus Governador Valadares 

Processo Nome do projeto Média 

Área temática: Cultura 

17314/2016-89 Cultura e identidade de gênero: Agentes Comunitárias de Saúde e o enfrentamento da violência contra a mulher 86,5 

Área temática: Direitos Humanos e Justiça 

16942/2016-47 Gargalos sociais: avaliação e mobilização do setor de assistência social – criança e adolescente – de Governador Valadares/MG 91 

Área temática: Educação 

16312/2016-72 Educação em abordagens cooperativas de conflitos: práticas de mediação 99 

17331/2016-16 Educação em saúde e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis com menores em medida socioeducativa 77 

Área temática: Meio ambiente 

16713/2016-22 Meio ambiente, trabalhadores da saúde indígena e povos indígenas dos vales do Mucuri e Rio Doce: um diálogo possível? 84,95 

Área temática: Saúde 

17300/2016-65 Atenção preventiva e educativa em dengue e identificação de fatores envolvidos na evolução da doença na terceira idade 95,5 

16349/2016-09 Descarte de medicamentos para promoção do uso racional e seguro 93,5 

17187/2016-18 Caracterização dos componentes e determinação da prevalência da Síndrome Metabólica em pacientes atendidos em unidades 
básicas de saúde (UBSs) de Governador Valadares - MG 

89,75 

16372/2016-95 Futebol base para o futuro com interface a pesquisa 86,5 

17026/2016-24 Placar oclusal com retenção extra-oral: uma alternativa no tratamento do bruxismo em pacientes portadores de Síndrome de 
Down 

86,45 

16450/2016-51 Manifestações bucais em paciente HIV/AIDS em Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil 75,5 

Área temática: Tecnologia e Produção 

17032/2016-81 Nova tecnologia de avaliação de equilíbrio corporal e prevenção de quedas em idosos através de smartphone: validação 
instrumental e intervenção 

91,25 



 

Área Temática: Trabalho 

17332/2016-61 Inserção social e produtiva dos brasileiros retornados do exterior para a Microrregião de Governador Valadares/Minas Gerais - 
Brasil 

86,25 

17221/2016-54 Gestão empreendedora e sustentabilidade da Equovila 81 

 

1) A nota mínima para aprovação foi de 70 pontos;  

2) As notas dos quesitos por avaliador serão encaminhadas para o e-mail do proponente da proposta cadastrado no SIGA; 

3) Como a área de Comunicação nos dois campi não recebeu propostas, o projeto com maior pontuação geral dentre as áreas, em cada campus, será 

classificado dentro do número de bolsas total disponível; 

 


