
                                                                                                                                                                                                                        

 

Resultado final - Edital - 09/2017 – Extensão em Interface com a Pesquisa – Campus Juiz de Fora 

Processo              Proposta Média Status 

Cultura 

1472/2018-89 Reconstruindo da república: Diálogos com Platão para a cidadania no Brasil 95,75 
Aprovado e 

selecionado 

1127/2018-45 
Oficinas de danças tradicionais na escola: formação de professores para a discussão da diversidade sociocultural 

brasileira 
95,25 

Aprovado e 

selecionado 

1178/2018-77 Práticas Contemporâneas em pintura 81 
Aprovado, mas não 

selecionado 

Comunicação 

1842/2018-88 Uma folia que passou em minha vida - crônicas da terceira idade em Juiz de Fora 93,65 
Aprovado e 

selecionado  

1500/2018-68 MOSAICO: a identidade de uma cidade construída pela reportagem 87,5 
Aprovado, mas não 

selecionado 

Direitos Humanos e Justiça 

1124/2018-10 Diga não à violência contra a mulher. Um estudo de caso sobre a realidade de Juiz de Fora: perspectivas e desafios 94,95 
Aprovado e 

selecionado 

Educação 

1195/2018-12 Pais e filhos: aprendendo juntos a Língua Francesa 95 
Aprovado e 

selecionado 

1276/2018-12 

 

A interface extensão e pesquisa em contexto de formação de educadores da EJA no município de Juiz de Fora: Identidades 

profissionais e suas produções curriculares 

 

94,35 
Aprovado, mas não 

selecionado 



                                                                                                                                                                                                                        

1594/2018-75 Interfaces com o cinema na superação de barreiras à inclusão em educação 91,5 
Aprovado, mas não 

selecionado 

1281/2018-17 Cartografia com Bebês e Crianças 89 
Aprovado, mas não 

selecionado 

1806/2018-14 Minha escola e a OBMEP – estudo e elaboração de materiais didáticos para uso em sala de aula 85,5 
Aprovado, mas não 

selecionado 

Meio ambiente 

1499/2018-71 Classificação das áreas de riscos em assentamentos precários por meio da inteligência artificial e mobilização comunitária 84,25 

 

 

Aprovado e 

selecionado 

 

1860/2018-60 

 

Que mosquito é esse? Aedes aegypti 

 

70 
Aprovado, mas não 

selecionado 

Saúde 

0866/2018-10 

Assistência nutricional e avaliação do perfil nutricional e da microbiota intestinal de fibrocísticos atendidos no 

ambulatório de fibrose cística do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

 

95,5 
Aprovado e 

selecionado 

0980/2018-40 
Grupo de Tímidos: a psicoterapia de grupo para Transtorno de Ansiedade Social em uma perspectiva cognitivo 

comportamental. 
95 

Aprovado, mas não 

selecionado 

1835/2018-86 Cuidado Farmacêutico na Farmácia Universitária da UFJF 93,5 
Aprovado, mas não 

selecionado 

1298/2018-74 Você tem fome de quê? 91 
Aprovado, mas não 

selecionado 

1270/2018-37 

Projeto Olho Vivo: Realizando o Teste de Acuidade Visual e a Educação para a Saúde Visual de Escolares com Doença 

Falciforme e outras Hemoglobinopatias 

 

87,9 
Aprovado, mas não 

selecionado 



                                                                                                                                                                                                                        

0602/2018-66 Associação da laserterapia curativa e laseracupuntura na redução da dor causada pela mucosite oral 71,5 
Aprovado, mas não 

selecionado 

1482/2018-14 Quedas em idosos: planejando a casa segura 67,2 Reprovado 

Tecnologia e Produção 

1192/2018-71 MinasDevTest - MIcroServices DEVelopment and TESTing 96,25 
Aprovado e 

selecionado 

1861/2018-12 

Detecção de agentes zoonóticos e riscos potenciais para a sua ocorrência, percepção dos envolvidos e implantação de 

processo de educação continuada no sistema produtivo do queijo artesanal do Serro, da Canastra e do Campo das 

Vertentes (MG) 

93 
Aprovado, mas não 

selecionado 

1420/2018-11 Pesquisa e desenvolvimento de transmissão automática para veículos automores 75,5 
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.  

  


