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Classificação Final dos Projetos Submetidos ao EDITAL PIBIC/FAPEMIG 

01/2018 para o período 2019/2020. 
 

 
 

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 01/02/2019.  

 

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

IMPRETERIVELMENTE o dia 06/02/2019 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. 

o   realizar cadastro no EVERESTE. 
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Resultado 

 

 
Classificação Pesquisa / Projeto de Pesquisa Nota Final 

1. 

Pesquisador (a): Linaena Méricy da Silva 

Título do projeto: A relação do flúor com o hipotireoidismo: uma revisão 

sistemática da literatura 

9,53 

2. 

Pesquisador (a): Linaena Méricy da Silva 

Título do projeto: Lesões bucais em pacientes idosos: estudo retrospectivo dos 

prontuários de pacientes atendidos nas clínicas de Odontologia de um Centro 

Universitário do Sul de Minas 

9,13 

3. 

Pesquisador (a): Magali Milene Silva 

Título do projeto: Das fronteiras do divã: Algumas reflexões sobre a psicanálise 

e o atendimento à distância 

9,00 

4. 

Pesquisador (a): Grazielle Caroline da Silva 

Título do projeto: Eficácia do anabolizante na extubação de pacientes sujeitos à 

terapia intensiva: uma revisão sistemática de literatura 

8,93 

5. 

Pesquisador (a): Jairo Gustavo de Lima 

Título do projeto: Custo de produção na pecuária leiteira: um estudo sobre a 

prática de sua apuração 

8,76 

6. 

Pesquisador (a): Cecília Souza Gontijo Garcia 

Título do projeto: Áreas Verdes Públicas (AVPs) e espaços vazios urbanos da 

cidade de Lavras – MG 

8,66 

7.  
Pesquisador (a): Ana Claudia Barbosa Honório Ferreira 

Título do projeto: Doação de medula óssea: desafios e perspectivas 
8,06 

8. 

Pesquisador (a): Ana Claudia Barbosa Honório Ferreira 

Título do projeto: Autocuidado como prevenção do pé diabético: Análise do 

conhecimento de pessoas com diabetes 

7,90 

9. 

Pesquisador (a): Lidiane Orlandi 

Título do projeto: Avaliação do perfil lipídico, glicídico e dor neuropática em 

pacientes obesos submetidos a cirurgia bariátrica 

7,90 
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10. 

Pesquisador (a): Debora Almeida Galdino Alves 

Título do projeto: Efeito do uso excessivo do smartphone na força de preensão 

palmar e possíveis sinais de lesão musculoesquelética no punho e na mão 

7,80 

11. 

Pesquisador (a): Andréa Cabral Rios 

Título do projeto: Foucault e Drogas: uma revisão de literatura do período de 

2000 a 2018 

7,76 

12. 

Pesquisador (a): Debora Almeida Galdino Alves 

Título do projeto: Efeito da hidroterapia na capacidade funcional, qualidade de 

vida e equilíbrio em idosos 

7,73 

13. 

Pesquisador (a): Alan Pereira Vilela 

Título do projeto: Comparação de custos entre os processos construtivos de obra 

residencial unifamiliar 

7,36 

14. 

Pesquisador (a): Laiz Helena de C. Toledo Guimaraes 

Título do projeto: Relação entre força de preensão palmar, destreza manual e 

risco de quedas em idosos da comunidade 

6,96 

        15.     

Pesquisador (a): Laiz Helena de C. Toledo Guimaraes 

Título do projeto: Correlação entre força muscular de membros inferiores, risco 

de queda e capacidade funcional em idosos praticantes de atividade física 

6,83 

        16.     

Pesquisador (a): Paula De Deus Vieira 

Título do projeto: Representações sociais da violência de gênero: um estudo com 

mulheres vitimizadas 

6,10 

 
 

    Lavras, 20 de novembro de 2018 
 
 
 
 
 
 

                    Profa. Dra. Linaena Méricy da Silva 
                   Coordenadora de Pesquisa 
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