Situação da inscrição no edital 03/2016 – Documentação - Campus Juiz de Fora – retificado em 03/10/2016 e 11/10/2016
Processo
Projeto
Situação
Descrição
16005/2016-91 Ferramenta de apoio computacional para o projeto de sistemas de
DEFERIDO
microgeração solar fotovoltaica
16206/2016-99 CINEMARX – estudos marxistas e formação política a partir da 7ª arte
DEFERIDO
16241/2016-16 Boca Vigiada – implicações dos cuidados odontológicos em
DEFERIDO
oncopediatria
16304/2016-26
16396/2016-44
16430/2016-81
16480/2016-68
16483/2016-00
16502/2016-90
16521/2016-16
16546/2016-10
16547/2016-64

16579/2016-60
16784/2016-25
16794/2016-61

Histologia humana com ênfase na evolução do conhecimento na área
da saúde comunitária – apoio ao ensino médio e fundamental
Eletroestimulação nervosa transcutânea parassacral vs. uroterapia na
enurese primária monossintomática
Levantamento do patrimônio natural e educação ambiental na
conversação de sítios arqueológicos
Desenvolvimento e manutenção de sistemas para a educação à
distância
Reintegrar: saúde mental nas residências terapêuticas
Modelo de gestão de riscos geotécnicos em cenários urbanos
Cultura no campus
Formação inicial em Educação Física: saberes docentes envolvidos na
extensão com interface na pesquisa
Direitos sociais, políticas públicas e controle social: Assessoria jurídica
junto ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de
Juiz de Fora
Avaliação qualitativa em empreendimento habitacional de interesse
social do programa Minha Casa Minha Vida
Mercado escola: ações de educação alimentar e nutricional em escolas
do município de Juiz de Fora, Minas Gerais
Observatório de práticas autogestionárias

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

INDEFERIDO
DEFERIDO

Descumpriu item 3.3 – 1 (apenas um plano
individual de bolsista apresentado)
-

DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

16805/2016-11

Curso on line de introdução à ciência política

INDEFERIDO

16816/2016-92
16982/2016-99
16991/2016-80

Projeto De Pernas Pro Ar: o universo gímnico em pauta
Feiras livres: espaço de segurança alimentar e nutricional
O adolescente sexualmente falando: a enfermagem promovendo a
saúde sexual e reprodutiva de adolescentes
Impacto do treino e da competição no desenvolvimento de jovens
futebolistas
Linguagem, educação e formação de professores
Estudo para desenvolvimento de produtos confeccionados com
resíduos de construção civil (RCC) provenientes de obras da UFJF
Associação da laserterapia curativa e laseracupuntura na redução da
dor causada pela mucosite oral
NEPCrim (Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais)

DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO

Descumpriu item 3.3 – 2 (não anexou carta de
anuência do parceiro externo)
-

DEFERIDO

-

DEFERIDO
DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

17023/2016-91
17059/2016-74
17100/2016-11
17115/2016-71
17132/2016-16
17169/2016-36
17181/2016-41
17212/2016-63

Violência, qualidade de vida e cidade: diagnóstico em Juiz de Fora
Cessação tabágica em pacientes com múltiplas condições crônicas:
estratégias nutricionais para auxiliar no tratament
História da ciência: transcendendo os muros da universidade

17294/2016-46
17296/2016-35

Temporal residência artística
Leituras e leitores

INDEFERIDO

Descumpriu item 3.3 – 1 (apenas um plano
individual de bolsista apresentado)
DEFERIDO
INDEFERIDO Descumpriu item 3.3 – 1 (apenas um plano
individual de bolsista apresentado)
INDEFERIDO Descumpriu item 2.2.1 (anexou planos de
trabalho de voluntário acima do limite)
DEFERIDO
DEFERIDO
Proposta alterada para deferida após caso
retificado em similar de indeferimento ser reconsiderado no
11/10
pedido de reanálise encaminhado à próreitora. (abertura de processo e
preenchimento da proposta dentro do prazo
do edital 03/2016, mas entrega na Proex um
dia depois, via malote interno)

17303/2016-07

Direito e trabalho: a particularidade das questões trabalhistas na cidade
de Juiz de Fora frente aos desafios contemporâneas das mudanças da
legislação do trabalho no Brasil

17308/2016-21

Comida e diversão, por que não?

INDEFERIDO Descumpriu item 3.2 – letra A (a proposta foi
retificado em preenchida no formulário de “projeto de
03/10
extensão” ao invés do “formulário de projeto
de extensão em interface com a pesquisa”)
DEFERIDO
-

17310/2016-09

Contribuição dos núcleos da base na representação de ações motoras

INDEFERIDO

Descumpriu item 3.3 – 1 (não apresentou
planos individuais de bolsista)

17311/2016-45

Formação de professores de sociologia? Da Universidade à sala de aula
da Educação Básica
Aplicação de dinâmicas experiências e seus reflexos na resolução de
casos de mediação
Juventude nAtiva

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

INDEFERIDO

Análise do ruído ambiental ferroviário e suas implicações na
circunvizinhança da linha férrea na cidade de Juiz de Fora
Reduzindo o estigma de profissionais da saúde em relação aos assuntos
de drogas
Produção e comercialização agroecológica no Assentamento Dênis
Gonçalves: estratégias para o fortalecimento da agricultura familiar e
camponesa
Diagnóstico do sistema judicial criminal e a sedução pela pena de
prisão: Os (des)caminhos das medidas cautelares e das audiências de
custódia
ICMS Ecológico
Sorriso na UTI: cuidados odontológicos

DEFERIDO

Descumpriu item 3.3 – 1 (não apresentou
planos individuais de bolsista)
-

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

DEFERIDO

-

DEFERIDO
INDEFERIDO

Item 3.2 letra b – não foi aberto processo
administrativo para o projeto

17320/2016-36
17323/2016-70
17333/2016-13
17334/2016-50
17335/2016-02

17339/2016-82

17342/2016-04
Sem processo

