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Classificação Final dos Projetos Submetidos ao EDITAL VAGAS 

REMANECENTES -02/2017 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 01/02 (quinta-feira).  

 

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

IMPRETERIVELMENTE o dia 06/02/2018 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 

encaminhar os dados bancários. 

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

vínculo empregatício ou estágio remunerado. 
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Resultado 

 

 
Classificação Pesquisa / Projeto de Pesquisa Nota Final 

1. 

Pesquisador (a): Kiyoko Uemura Utiumi 

Título do projeto: Avaliação microscópica de órgãos linfoides em leitões em fase de 

creche suplementados com prebiótico 

8,96 

2. 

Pesquisador (a): Wisner Coimbra de Paula 

Título do projeto: Estudo, confecção e utilização do concreto usinado com adição de 

produto fotocatalítico na construção civil 

8,93 

3. 

Pesquisador (a): Alan Pereira Vilela 

Título do projeto: Efeito da pozolanicidade de materiais lignocelulósicos sobre 

qualidade de fibrocimentos extrudados 

8,86 

4. 

Pesquisador (a): Wisner Coimbra de Paula 

Título do projeto: Estudo, confecção e utilização do concreto autolimpante na 

construção civil 

8,70 

5. 

Pesquisador (a): Richardson Coimbra Borges 

Título do projeto: Análise da eficiência de empresas utilizando análise por envoltória 

de dados: estudo das 500 maiores e melhores da Revista Exame 2017 

8,60 

6. 

Pesquisador (a): Alessandra de Castro Souza 

Título do projeto: Avaliação do desvio da coluna cervical causado pelo uso constante 

de aparelhos celulares 

8,36 

7.  

Pesquisador (a): Debora Almeida Galdino Alves 

Título do projeto: Avaliação eletromiográfica da musculatura anterior do tronco em 

diferentes condições de marcha em esteira ergométrica 

7,93 

8. 

Pesquisador (a): Andréa Cabral Rios 

Título do projeto: Análise das percepções dos atendidos em medida socioeducativa 

sobre o uso de drogas ilícitas problemas decorrentes do uso na cidade de Lavras 

7,90 

9. 

Pesquisador (a): Debora Almeida Galdino Alves 

Título do projeto: Variabilidade de parâmetros eletromiográficos da musculatura 

posterior do tronco em diferentes condições de marcha 

7,56 
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10. 

Pesquisador (a): Marisa Aparecida Pereira 

Título do projeto: Análise da viabilidade técnica do uso do uso do pó de quartzito 

para confecção do revestimento origami na empresa Moisaco São Tomé 

7,10 

11. 

Pesquisador (a): Adriane Patrícia dos Santos Faria 

Título do projeto: Reflexões acerca das penas de casos de pedofilia através de uma 

análise inicial, filosófico-jurídica, da obra O Rosto de Deus de Sir Roger Scruton e do 

pensamento de Emmanuel Levinas 

6,90 

12. 

Pesquisador (a): Jairo Gustavo de Lima 

Título do projeto: Estudos sobre educação a distância no Brasil: uma pesquisa 

bibliográfica sistemática por meta-análise 

6,83 

13. 

Pesquisador (a): Janaina Faleiro Lucas Mesquita 

Título do projeto: Arte e arquitetura e seu poder de transformar o ambiente: grafite, 

uma arte renovadora 

6,76 

14. 

Pesquisador (a): Flavia Castro De Faria 

Título do projeto: Metodologia de análise de qualidade e eficiência de canteiros de 

obras 

6,23 

 
 

    Lavras, 18 de dezembro de 2017 

 

 
 
 
 

Profa. Dra. Alessandra de Castro Souza 

Coordenadora de Pesquisa 
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