
 

Resultado de propostas deferidas e indeferidas quanto à documentação, após análise dos recursos 

Edital 05/2018 – Projetos de Extensão do Programa Boa Vizinhança – Rio Doce 

(Exclusivo para o campus Governador Valadares) 

 

Informações: 

1) No caso de indeferimento da documentação apresentada para a submissão da proposta, a solicitação de concessão 

de apoio em custeio e equipamentos à PROEX está consequentemente anulada. Assim sendo, a proposta não segue 

para a próxima etapa prevista no Edital. 

 

2) No caso de deferimento da submissão da proposta com indeferimento da solicitação de concessão de apoio em 

custeio e equipamentos à PROEX, a proposta segue para análise, conforme previsto no edital. Caso seja aprovada 

com relação ao seu conteúdo, poderão ser alocadas vagas para estudantes bolsistas e voluntários, porém sem 

concessão de apoio em custeio e equipamentos. 

 

3) As propostas deferidas simultaneamente quanto à apresentação de documentos e solicitação de apoio seguem 

para a próxima etapa prevista no Edital, de análise de conteúdo, estando habilitadas para receber vagas para 

estudantes bolsistas e voluntários, bem como concessão de apoio em custeio e equipamentos, conforme 

classificação.  

 



 

EDITAL Nº 005/2018 – PROJETOS DE EXTENSÃO DO PROGRAMA BOA VIZINHANÇA – RIO DOCE 
 (EXCLUSIVO PARA O CAMPUS GOVERNADOR VALADARES) 

Título Campus Situação da 
documentação referente à 

proposta 

Situação da 
documentação 

referente à solicitação 
do apoio 

Acompanhando a Agenda das Nações Unidas (ONU - 2030) para o 
Desenvolvimento Sustentável na cidade Governador Valadares 

GOVERNADOR 
VALADARES 

Deferida - 

Boa vizinhança em Governador Valadares: Intervenções educativas para saúde 
física e mental dos atingidos. 

GOVERNADOR 
VALADARES Deferida Deferida 

Educação continuada em saúde: ações de prevenção, promoção e controle das 
doenças infecto-parasitárias em distritos rurais e endêmicos do município de 
Governador Valadares, Minas Gerais. 

GOVERNADOR 
VALADARES Deferida Deferida 

Prevalência e aspectos epidemiológicos de enteroparasitoses na comunidade 
ribeirinha de Ilha Brava, Governador Valadares, MG. 

GOVERNADOR 
VALADARES Deferida Deferida 

PROJETO DE TRABALHO - PREPARATÓRIO VERITAS GOVERNADOR 
VALADARES 

Deferida Deferida 

Rede de Prosumidores Agroecológicos do Médio Rio Doce: promovendo 
geração de renda familiar, autonomia e soberania alimentar 

GOVERNADOR 
VALADARES 

Deferida - 

Tecnologias Sociais e Agroecologia no Campo e na Cidade GOVERNADOR 
VALADARES 

Deferida - 

 

 


