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RESOLUÇÃO Nº. 28/2020 – CSPP 

 

Homologação do cadastro de projetos de pesquisa na Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa  

 

 O Conselho Setorial de Pós-Graduação e Pesquisa, da Universidade Federal de Juiz 

de Fora, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que o foi deliberado na reunião 

virtual realizada no dia 07 de outubro de 2020 
 

 

RESOLVE: 
 

 

 Art. 1º HOMOLOGAR o cadastro dos projetos de pesquisa recebidos pela Pró-

Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFJF: 

 

• O focalizador de Dança Circula na pandemia de COVID19, sob coordenação da 

prof.ª Raquel de Magalhães Borges; 

• Inovação, direitos humanos e violências institucionais, sob coordenação da prof.ª 

Joana De Souza Machado; 

• A formação universitária em Educação Física e a atuação profissional em 

Educação Física (escolar ou não) no Brasil: "estado do conhecimento", sob 

coordenação do prof. Carlos Alberto de Andrade Coelho Filho; 

• Exotopos e Vivências espaciais: espaços acompanhados em bebês e crianças 

pequenas, sob coordenação do prof. Jader Janer Moreira Lopes 

• Aprendizagem para todos - apoio técnico para avaliação nacional externa por 

amostragem a 4ª e 6ª classe de língua portuguesa e matemática da rede de 

ensino de Angola, sob coordenação do prof. Manuel Palácios Cunha e Melo  

• Projeto de acompanhamento e avaliação da implementação da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) e suporte à formação das SEDUCS, SEMEDS e 

estabelecimentos públicos de ensino da educação infantil e do ensino 

fundamental (EI/EF), sob coordenação do prof. Manuel Palácios Cunha e Melo 
 

 Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Juiz de Fora, 07 de outubro de 2020. 
 

 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Mônica Ribeiro de Oliveira 
Pró-reitora de Pós-graduação e Pesquisa 

Presidente CSPP 


