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Resultado da homologação das propostas submetidas ao Edital nº 01/2020, listados 

em ordem alfabética, separados em deferidas e indeferidas. 
 
 

 
DEFERIDAS 

 
Nº Proposta Resultado 
1 A crise do escravismo e a abolição da escravidão retratadas nos 

jornais do sul de Minas e norte de São Paulo: uma análise dos 
posicionamentos sociais expressos pela imprensa 

Deferida 

2 A cultura Maker na escola Deferida 
3 A curricularização da extensão e a concepção de Educação 

Profissional e Tecnológica 
Deferida 

4 Análise da região de influência de cidades do sul e sudoeste de 
Minas Gerais entre 2008 e 2018 

Deferida 

5 As políticas de assistência estudantil do IFSP e IFSULDEMINAS: 
os desafios do processo de acesso-permanência dos estudantes 
no decênio 2010-2020 

Deferida 

6 Busca virtual de potenciais candidatos inibidores da protease do 
Sars-CoV-2 

Deferida 

7 Classificação de imagens aéreas obtidas por drones com uso de 
técnicas de inteligência artificial 

Deferida 

8 Conservação "in vitro" de "Fragaria × Ananassa" Deferida 
9 Elaboração de cervejas artesanais utilizando leveduras Kveik Deferida 
10 Entre Minas e São Paulo: etnografias audiovisuais das vivências 

de intercâmbio estudantil 
Deferida 



11 Investigação da luminescência de minerais oriundos do sul de 
Minas Gerais para atuar como detectores de radiação 

Deferida 

12 Parcelamento do solo e conflito com as leis ambientais na zona 
rural de Poços de Caldas/MG 

Deferida 

13 Silenciamento memória e oralidade: (re)contando histórias do povo 
preto em Capivari (SP) e Machado (MG) 

Deferida 

14 Taxa de prenhes de vacas de corte lactantes submetidas a 
transferência de embrião sobre diferentes modelos de 
suplementação energética 

Deferida 

15 Viabilidade financeira da suplementação à base de gérmen de 
milho desengordurado na dieta de vacas de corte em pastejo 
diferido 

Deferida 

 
INDEFERIDAS 

 
1 Automação de uma estufa em malha fechada para uso da técnica 

de estiolagem para obtenção de clone de porta enxerto de 
abacateiro: IOT na agricultura 

Não atende 
itens 5.3 e 6.5 
(letra d) 

2 Contos fantásticos do ciclo do café Não atende 
itens 2.9, 4.1 
(letra a) 5.3 e 
6.5 (letra a, b, 
d) 

3 Cultura, ciência e tecnologia para a formação integral Não atende 
itens 4.1 (letra 
b) e 6.5 (letra d) 

4 Desenvolvimento de um sistema web para otimização do fluxo de 
ocupação dos leitos hospitalares para o enfrentamento da COVID-
19 por meio de técnicas de mineração de dados e aprendizado de 
máquina 

Não atende 
itens 4.1 (letras 
b, d) e 6.5 (letra 
d) 

5 Ferramenta tecnológica educativa em biossegurança aplicada à 
COVID-19 para funcionários públicos 

Não atende 
itens 5.3, 4.1 
(letra b) e 6.5 
(letra d) 

6 Linguística cognitiva e tecnologia: intervenção docente para a 
educação científica de alunos do ensino médio 

Não atende 
itens 4.1 (letra 
d), 5.3 e 6.5 
(letras a, d) 

7 Modelagem aerodinâmica de uma asa para um avião agrícola não 
tripulado: simulação e prototipagem 

Não atende 
itens 5.3 e 6.5 
(letra d) 

8 Os desafios da integração curricular:  um estudo comparativo entre 
IFSP e IFSULDEMINAS 

Não atende 
item 6.5 (letra 
d) 



9 Recursos áudiovisuais e a pandemia COVID-19: o 
desenvolvimento cognitivo-sócio-cultural dentro e fora da sala de 
aula em tempos de nichos digitais 

Não atende 
itens 4.1 (letra 
b) e 6.5 (letra d) 

 
Conforme item 8 do edital, a apresentação de recurso quanto à homologação das 

inscrições, deverá ser até 24 horas após a divulgação, enviados para o e-mail da PPPI do 
IFSULDEMINAS, pelo endereço pppi@ifsuldeminas.edu.br com cópia para a PRP do IFSP, 
pelo e-mail prp@ifsp.edu.br, contendo no título do e-mail "Recurso Edital 01/2020". 
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