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Processo Nome do projeto Situação Descrição 

15908/2016-55 O impacto do ensino de empatia aos alunos da Universidade Federal de 
Juiz de Fora, campus avançado de Governador Valadares 

INDEFERIDO Descumpriu item 5.1 – letra D (mais de 
uma proposta do mesmo coordenador) 

15910/2016-24 Humanização do cuidado: a inserção do acadêmico de Medicina no 
contexto ético-social 

INDEFERIDO Descumpriu item 5.1 – letra D (mais de 
uma proposta do mesmo coordenador) 

15911/2016-79 Revitalização da brinquedoteca como forma de humanização e valorização 
do sujeito inserido no ambiente escolar 

INDEFERIDO Descumpriu item 5.1 – letra D (mais de 
uma proposta do mesmo coordenador) 

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

16349/2016-09 Descarte de medicamentos para promoção do uso racional e seguro DEFERIDO - 

16372/2016-95 Futebol base para o futuro com interface a pesquisa INDEFERIDO Descumpriu item 3.1 (proposta recebida 
em 16/09/2016)  

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

DEFERIDO - 

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

DEFERIDO - 

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

DEFERIDO - 

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

DEFERIDO - 

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

DEFERIDO - 

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 

DEFERIDO - 

17191/2016-86 Envelhecimento ativo: ações preventivas e caracterização da população 
idosa de Governador Valadares - MG 

INDEFERIDO Descumpriu item 3.3 (2) – Carta de 
anuência anexada se refere a outro projeto 

17221/2016-54 Gestão empreendedora e sustentabilidade da Equovila 
 

DEFERIDO - 



 
17300/2016-65 Atenção preventiva e educativa em dengue e identificação de fatores 

envolvidos na evolução da doença na terceira idade 
DEFERIDO - 

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

DEFERIDO - 

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

DEFERIDO - 

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

DEFERIDO - 

17409/2016-01 Acompanhando a Agenda das Nações Unidas (ONU -2030) para o 
Desenvolvimento Sustentável na cidade Governador Valadares – 
indicativos para uma metodologia de municipalização 

INDEFERIDO Descumpriu item 3.1 (proposta recebida 
em 21/09/2016) 

 


