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Classificação Final dos Projetos Submetidos ao EDITAL 01/2017 para o 

período 2018/2019. 
 

 
 

Atenção: Os Professores/Orientadores contemplados deverão enviar por e-mail 

(coordpesq@unilavras.edu.br)   a indicação d o  a l u n o  q u e  i r á  d e s e n v o l v e r  

o  p r o j e t o , até IMPRETERIVELMENTE o dia 16/11 (quinta-feira).  

 

Os documentos listados abaixo deverão ser entregues na Coordenadoria de Pesquisa até 

IMPRETERIVELMENTE o dia 01/12 (sexta-feira) às 16 horas: 

 Documentos exigidos: 

o nome completo 

o cópia do CPF 

o e-mail, 
 

o telefone (atualizado) 

o número de matricula, 

o endereço completo, 

o declaração de matrícula, 
 

o número da conta na Caixa Economica Federal: o aluno deverá abrir uma 

conta corrente ou universitária e encaminhar os dados bancários. 

o declaração de próprio punho assinada e datada informando que não possui 

vínculo empregatício ou estágio. 
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Resultado 

 
Classificação Pesquisa / Projeto de Pesquisa Nota Final 

1. 

Pesquisador (a): Pedro Luiz Terra Lima 

Título do projeto: Efeito do capim vetiver nos parâmetros de resistência do solo 

ao cisalhamento 

9,76 

2. 

Pesquisador (a): Drielen de Oliveira Moreira 

Título do projeto: Atuação da fisioterapia no tratamento do pé artrogripótico: 

Revisão sistemática da literatura 

9,73 

3. 

Pesquisador (a): Magali Milene Silva 

Título do projeto: Função psíquica e papel social do pai: uma revisão de 

literatura na obra de freud 

9,10 

4. 

Pesquisador (a): Tales Giuliano Vieira 

Título do projeto: Engenharia forense: análises e acompanhamentos técnicos de 

casos periciais 

8,86 

5. 

Pesquisador (a): Tales Giuliano Vieira 

Título do projeto: Engenharia forense aplicada a perícias ambientais na região de 

Lavras/MG 

8,63 

6. 

Pesquisador (a): Richardson Coimbra Borges 

Título do projeto: Dependência espacial economica em instituições educacionais 

de ensino superior listadas na bolsa de valores bm&fbovespa: uma análise por 

meio de geoestatística 

8,53 

7.  

Pesquisador (a): Alan Pereira Vilela 

Título do projeto: Análise do potencial de utilização de fibra vegetal e fibra de 

aço como promotores de autocura em matriz cimentícia com foco na recuperação 

do desempenho mecânico 

8,43 

8. 

Pesquisador (a): Grazielle Caroline da Silva 

Título do projeto: Alteração cardiovascular na obesidade infantil e efeito do 

tratamento fisioterapêutico: uma revisão sistemática 

8,33 

9. 
Pesquisador (a): Magali Milene Silva 

Título do projeto: Pedofilia: uma visão psicanalítica sobre a percepção dos 

graduandos dos cursos de psicologia e direito 

8,26 
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         10. 

Pesquisador (a): Luciana Crepaldi Lunkes 

Título do projeto: Efeitos do método pilates associados a dor, funcionalidade e fadiga 

em mulheres colaboradoras de uma instituição de ensino superior 

8,16 

 11. 

Pesquisador (a): Alessandra de Castro Souza 

Título do projeto: Avaliação eletromiográfica dos músculos da coxa durante a marcha 

em diferentes condições 

8,10 

12. 

Pesquisador (a): Laiz Helena Guimaraes 

Título do projeto: Análise eletromiográfica em diferentes condições de marcha nos 

músculos da perna 

8,00 

13. 

Pesquisador (a): Marcelo Ferreira Viana 

Título do projeto: Educação corporativa on line: uma oportunidade a ser transformada 

em realidade! 

7,86 

14. 
Pesquisador (a): Renato Ferreira de Souza 

Título do projeto: As Práticas Psicológicas no Sistema Prisional Brasileiro 
7,80 

15. 

Pesquisador (a): Alex Ribeiro Nunes 

Título do projeto: Metodologias ativas: movimentos e interfaces da educação na 

atualidade - Estudos Sobre a Prática Docente e a Utilização de Metodologias Ativas na 

Universidade 

7,70 

16. 

Pesquisador (a): Luciana Crepaldi Lunkes 

Título do projeto: Aplicação do método pilates sobre a flexibilidade, postura e dor na 

terceira infância 

7,63 

17. 
Pesquisador (a): Sérgio Silva Castanheira 

Título do projeto: A necessária regulamentação do comércio de moedas digitais 
7,46 

18. 
Pesquisador (a): Aline Hadad Ladeira 

Título do projeto: O precedente judicial no ordenamento jurídico brasileiro 
7,43 

19. 

Pesquisador (a): Victor Henrique de Resende 

Título do projeto: Os objetivos da arquitetura social na contemporaneidade: uma revisão 

bibliográfica 

7,33 

20. 

Pesquisador (a): Jairo Gustavo de Lima 

Título do projeto: Evasão no ensino superior a distância: um estudo bibliográfico sobre 

suas causas no Brasil 

7,20 

21. 

Pesquisador (a): Lucas Januzzi Lara 

Título do projeto: Avaliação in silico de marcadores moleculares na resposta 

imunológica de suínos 

7,13 
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22. 

Pesquisador (a): Guilherme Scodeler de Souza Barreiro 

Título do projeto: Direitos humanos na literatura: a perspectiva literária em relação aos 

direitos fundamentais de liberdade 

7,00 

23. 
Pesquisador (a): Ana Rosa de Sousa 

Título do projeto: Ecossistema de inovação: um modelo para o desenvolvimento local 
6,80 

24. 

Pesquisador (a): Luiz Fernando de Oliveira 

Título do projeto: Como se tornar um “bom aluno”: traços sociais e psicológicos de 

crianças das camadas populares em situação de “sucesso escolar” 

6,46 

 

 

 

 
 

  Lavras, 03 de outubro de 2017 

 
 
 
 

Profa. Dra. Alessandra de Castro Souza 

Coordenadora de Pesquisa 
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