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Resultado da homologação das propostas submetidas ao Edital nº 171/2020,

listados em ordem alfabética de acordo com o Campus do Coordenador Proponente.

Campus do
Coordenador
Proponente

Título do Projeto Situação

Carmo de

Minas

A Literatura na BNCC e o Ensino Técnico Integrado: uma

análise dos materiais didáticos do PNLD 2021

Indeferido:

item 3.1 do

Edital

Inconfidentes
Percepção dos alunos do ensino médio integrado sobre as

competências docentes
Deferido

Inconfidentes

Avaliação do conhecimento e comportamento dos

consumidores sobre conceitos de segurança e higiene de

alimentos antes e durante a pandemia de coronavírus

(COVID-19)

Indeferido:

item 5.3 do

Edital

Inconfidentes

Mapeamento da Atuação Política e Ideológica da

Organização Estudantes pela Liberdade nas Instituições

Federais de Ensino Superior de Minas Gerais

Indeferido:

itens 5.3, 5.4

e 5.4.1 do

Edital

Inconfidentes

Desenvolvimento de um molho para salada elaborado a

partir da folha de Vinagreira Roxa (Hibiscus acetosella) com

diferentes gomas

Deferido

Machado

Influência da utilização de Brettanomyces bruxelensis e

Brettanomyces lambicus nas características químicas e

sensoriais de cervejas artesanais.

Deferido

Machado Fosfito de potássio para manejo do bolor verde em laranja Deferido

Machado
Adoção de ácidos orgânicos como promotor da estabilidade

durante a realocação de silagem de milho
Deferido

Machado
Uso de bactérias na mitigação da dependência de plantas a

fertilizantes minerais e na proteção contra fitopatógenos
Deferido

Muzambinho

O uso de plantas medicinais como método de diagnóstico e

possível tratamento de neoplasias mamárias caninas, um

estudo inovador e sustentável

Deferido

Muzambinho

Desenvolvimento de modelos de alerta fitossanitário para

manejo da Cercosporiose do café por aprendizagem de

máquina

Deferido

Muzambinho
Sertões a oeste do Rio Sapucaí história, patrimônio e cultura

material (séculos XVIII e XIX)
Deferido

Poços de

Caldas

Relação solo x vegetação em Campos de Altitude no

Planalto de Poços de Caldas, MG
Deferido

Indeferido:
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