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Classificação

Nota

Pesquisador (a): Grazielle Caroline da Silva
1.

Título do Projeto: Avaliação do treinamento aérobico versus
treinamento dos músculos inspiratórios sobre a função vascular em

8,80

tabagistas
Pesquisador (a): Grazielle Caroline da Silva
2.

Título do projeto: Avaliação do treinamento aeróbico versus
treinamento dos músculos inspiratórios sobre a função pulmonar em

8,70

tabagistas
Pesquisador (a): Richardson Coimbra Borges
3.

Título do projeto: Análise da eficiência dos resultados de liquidez e

7,70

rentabilidade de instituições financeiras bancárias privadas e públicas
da cidade de Lavras-MG
Pesquisador (a): Alessandra de Castro Souza
4.

Título do projeto: Avaliação das dores musculares e articulares em

7,10

praticantes de exercicios fisicos em academias e suas correlações
Pesquisador (a): Magali Milene Silva
5.

Título do projeto: Montar-se: um estudo de gênero a partir da

6,96

psicanálise
Pesquisador (a): Luciana Ap. Gonçalves Oliveira
6.

Título do projeto: A concepção dos alunos de iniciação científica sobre
ética em pesquisa com seres humanos

6,90
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Pesquisador (a): Richardson Coimbra Borges
Título do projeto: Estudo comparativo entre o desempenho do gráfico
7.

de controle de shewhart para média e o gráfico cusum no

6,76

monitoramento dos indicadores de atividade do ativo circulante em
indústrias de papel e celulose listadas na bm&fbovespa.
Pesquisador (a): Magali Milene Silva
8.

Título do projeto: Diretrizes teoricas e clínicas que conduzem ao

6,13

caminho ético do tratamento psicanalítico freudiano

Obs.: Informamos que esse é ainda, um resultado parcial pois o mesmo ainda passará por avaliação de
um Comitê externo de pesquisa do CNPq conforme previsto no Edital 2017/01. Informamos ainda, que
a avaliação da Banca Externa será realizada após o Resultado pacial do Edital de Vagas remanescentes
2017/02.
Lavras, 25 de maio de 2017

Profa. Dra. Alessandra de Castro Souza
Coordenadora de Pesquisa

