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Classificação Final dos Projetos Submetidos ao EDITAL PIBIC/FAPEMIG 

02/2018 Vagas remanescentes 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): Luciana Crepaldi Lunkes 

Título do projeto: Efeitos da mobilização neural no tratamento da dor lombar 

crônica: uma revisão sistemática 

9,10 

2. 

Pesquisador (a): Janaina Faleiro Lucas Mesquita 

Título do projeto: (RE)conhecendo o Água Limpa: um estudo sobre a história e 

a memória do bairro 

8,83 

3. 

Pesquisador (a): Magali Milene Silva 

Título do projeto: O compromisso ético e o sentimento de culpa: um estudo 

psicanalítico do processo de hominização e suas possibilidades éticas 

8,50 

4. 

Pesquisador (a): Drielen de Oliveira Moreira 

Título do projeto: Análise da força da preensão palmar e destreza manual em 

crianças com síndrome de Down em idade escolar: Revisão sistemática da 

literatura 

8,40 

5. 

Pesquisador (a): Luciana Crepaldi Lunkes 

Título do projeto: Efeitos da liberação miofascial sobre o risco de lesão, dor e 

flexibilidade em atletas de voleibol 

8,36 

6. 

Pesquisador (a): Andréa Cabral Rios 

Título do projeto: Revisão sistemática de literatura de relatos de práticas nos 

Centros de Atenção Psicossocial em álcool e outras drogas: em busca de 

metodologias de trabalho e referenciais norteadores 

8,13 

7.  

Pesquisador (a): Jairo Gustavo de Lima 

Título do projeto: Gestão do conhecimento: uma pesquisa bibliográfica 

sistemática por meta-análise 

8,03 

8. 

Pesquisador (a): Karla Lauriane Coutinho  

Título do projeto: Parto normal e cesariana: experiências de mulheres que já 

realizaram as duas vias de parto 

7,86 

9. 

Pesquisador (a): Matheus Camargos de Britto Rosa 

Título do projeto: Qual a terapia mais eficiente no tratamento de sarcoide em 

equídeos? 

7,86 
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10. 
Pesquisador (a): Estefânia Aparecida de Carvalho Pádua 

Título do projeto: Amamentar Exclusivamente: Este É Um Desafio 
7,60 

11. 

Pesquisador (a): Marisa Aparecida Pereira 

Título do projeto: Análise das propriedades físico mecânicas da argamassa 

produzida com o resíduo do benefeciamento do quartzito 

7,56 

12. 

Pesquisador (a): Flavia Castro de Faria 

Título do projeto: Estudo dos limites de consistência (LP e LL) para alguns solos 

da cidade de Lavras - MG 

7,53 

13. 

Pesquisador (a): Estefânia Aparecida de Carvalho Pádua 

Título do projeto: Saúde do homem: um desafio em busca do diagnóstico 

precoce da hiperplasia prostática 

7,13 

14. 

Pesquisador (a): Wanderley José Mantovani Bittencourt 

Título do projeto: Determinação da estabilidade química e de conservação de 

géis fitoterápicos: uma abordagem prática 

7,10 

15. 

Pesquisador (a): Wanderley José Mantovani Bittencourt 

Título do projeto: Controle de qualidade de plantas medicinais secas obtidas no 

comércio de Lavras-MG 

6,90 

16. 

Pesquisador (a): Kênia Izabel David Silva de Resende 

Título do projeto: Os efeitos das intervenções baseadas em mindfulness na saúde 

mental e qualidade de vida de estudantes universitários 

6,66 

17. 

Pesquisador (a): Kênia Izabel David Silva de Resende 

Título do projeto: Os efeitos da espiritualidade/religiosidade na saúde mental e 

na qualidade de vida de pessoas saudáveis e de pessoas com agravos relacionados 

a saúde 

6,46 

 
 

    Lavras, 11 de dezembro de 2018 
 
 
 
 
 
 

                    Profa. Dra. Linaena Méricy da Silva 
                   Coordenadora de Pesquisa 
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