
                                                                                                                                                                                                                        

 

Resultado final – com classificação - Edital - 09/2017 – Extensão em Interface com a Pesquisa – Campus Governador Valadares 

Processo                            Proposta Média Status 

Comunicação 

1413/2018-19 UFJF-GV in focus: Descobertas, desafios e intervenções na Região do Médio Rio Doce 80 
Aprovado e 

selecionado 

Direitos Humanos e Justiça 

1845/2018-11 
Governador Valadares, “mar de lama” e o sistema (extra)ordinário de justiça criminal: um exemplo da disparidade entre o vulgar e o 

insólito 
73,5 

Aprovado e 

selecionado 

Educação 

1844/2018-77 Aplicação de dados da pesquisa nutricional para estímulo de hábitos alimentares adequados 96,95 
Aprovado e 

selecionado 

1826/2018-95 
O PET-Saúde/GraduaSUS como indutor de propostas de reestruturação curricular que visam à inserção dos estudantes nos cenários de 

práticas do SUS 
93,5 

Aprovado, mas não 

selecionado 

1441/2018-28 Epi-Obs: Observatório de Epidemiologia aplicada aos serviços do SUS          88 
Aprovado, mas não 

selecionado 

1801/2018-91 

 

Educação em abordagens cooperativas de conflitos: mediação informativa e acesso a direitos 

 

84,25 
Aprovado, mas não 

selecionado 



                                                                                                                                                                                                                        

Saúde 

0902/2018-45 Atenção preventiva e educativa em saúde do idoso - Ações interdisciplinares para o envelhecimento ativo 99,45 
Aprovado e 

selecionado 

01759/2018-17 Doenças granulomatosas negligenciadas: manifestações orais e maxilofaciais no serviço público em Governador Valadares – MG 97,2 
Aprovado e 

selecionado 

0738/2018-76 
Caracterização dos componentes e determinação da prevalência da Síndrome Metabólica em pacientes cadastrados em Estratégia de 
Saúde da Família  em Governador Valadares – MG 

94,2 
Aprovado e 

selecionado 

0771/2018-04 

Prevenção de doenças cardiovasculares, identificação de fatores de risco e relação com capacidade funcional de crianças em idade escolar 

em instituição de ensino pública na cidade de Governador Valadares 

 

87 
Aprovado, mas não 

selecionado 

1442/2018-72 

Implementação de uma rede de Mobilização Social em dengue e identificação de fatores de risco adicionais à dengue grave em Governador 

Valadares-MG 

 

83 
Aprovado, mas não 

selecionado 

1399/2018-45 

Implementação de serviço estruturado de oxigenioterapia e caracterização dos usuários de oxigenoterapia domiciliar prolongada no 

município de Governador Valadares, Minas Gerais 

 

75 
Aprovado, mas não 

selecionado 



                                                                                                                                                                                                                        

Trabalho 

1532/2018-63 Inserção social e produtiva dos brasileiros retornados do exterior para a Microrregião de Governador Valadares/Minas Gerais - Brasil 81 
Aprovado e 

selecionado 

1352/2018-81 
Transformando vidas 

 
61,5 Reprovado 

Tecnologia e Produção 

1872/2018-94 
Uma nova chave de diagnóstico para a hanseníase baseada em inteligência artificial: construção de um aplicativo 

 
89,25 

Aprovado e 

selecionado 

1839/2018-64 A tecnologia como meio de integração da UFJF-GV com a comunidade de Governador Valadares 81,5 
Aprovado, mas não 

selecionado 

 

Observações: 

 

No  QUESITO  PONTUAÇÃO:   

Q1  Justificativa da proposta  De 0 a 10  

Q2  Caracterização dos beneficiários   De 0 a 05  

Q3  Fundamentação teórica   De 0 a 10  

Q4  Explicitação de objetivos e metas  De 0 a 10  

Q5  Adequação e qualidade da metodologia   De 0 a 10  

Q6  Relação com projeto pedagógico do curso dos discentes a serem 

vinculados ao projeto  

De 0 a 10  

Q7  Impacto na formação discente   De 0 a 10  

Q8  Integração entre extensão e pesquisa   De 0 a 10  

Q9  Relação com a sociedade e impacto social   De 0 a 15  

Q10  Indicadores de acompanhamento e avaliação  De 0 a 10  

  



                                                                                                                                                                                                                        

Total – Soma das notas dos 10 quesitos por avaliador.  

Média – Média aritmética simples obtida a partir das duas avaliações.  

Status:  

Aprovado – Propostas com nota igual ou superior a 70 pontos na média dos dois avaliadores. 

Reprovado – Propostas com nota inferior a 70 pontos na média dos dois avaliadores.  


