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CAMPUS TÍTULO DO PROJETO SITUAÇÃO

Inconfidentes

Análise do desempenho das características

agronômicas de milho inoculado com

Azospirillum brasilense

Desclassificado: não

atende ao item 5.1

(número de páginas);

não enviou a versão

editável (letra “a” do

item 6.1).

Avaliação de diferentes doses de hidrogel no

crescimento inicial de mudas de café submetidas

à diferentes substratos

Deferido.

Avaliação de índices da qualidade da água de

represas da fazenda do IFSULDEMINAS campus

Inconfidentes

Desclassificado: não

enviou a versão

editável (letra “a” do

item 6.1).

Avaliação do antagonismo de Trichoderma sobre

Botrytis cinerea

Indeferido: não

informou a área

prioritária do MCTI

(item de informações

dentro do Anexo I).

Avaliação do crescimento de mudas de café

utilizando esterco bovino e carcaça aviária

Desclassificado:

coorientador não

assinou termo de

compromisso e plano

de trabalho; Anexo III

fora do padrão do

Edital.



Emprego de imagens aéreas e índices de

vegetação na cultura do milho

Desclassificado: não

atende ao item 3.1.4;

não atende ao item

5.1 (número de

páginas).

Geoprocessamento aplicado ao mapeamento da

temperatura superficial na Bacia do Alto-Médio

Rios Mogi Guaçu e Pardo - MG

Desclassificado: não

atende ao item 3.1.4;

não enviou versão

editável do projeto

(letra “a” do item 6.1).

Germinação e desenvolvimento inicial de

Araucaria angustifolia e Enterolobium

contortisiliquum em substratos com pó de fumo

Indeferido: não

informou a área

prioritária do MCTI

(item de informações

dentro do Anexo I).

Machado

Inoculação e coinoculação de genótipos de

Panicum maximum com bactérias promotoras do

crescimento vegetal

Deferido.

Substituição do fubá de milho pela casca de café

como adsorvente de umidade para silagem de

capim Capiaçu

Deferido.

Muzambinho

Características agronômicas do milho grão

semeado em diferentes fases de

desenvolvimento da soja no Sistema Antecipe

Indeferido: não

informou a área

prioritária do MCTI

(item de informações

dentro do Anexo I).

Relação das frequências de mitoses aberrantes

com o grau de malignidade em carcinoma de

células escamosas em cães e gatos

Indeferido: não

informou a área

prioritária do MCTI

(item de informações

dentro do Anexo I).

Passos

Análise de processos emocionais implícitos na

propaganda: contribuições metodológicas a partir

da neurociência

Desclassificado: não

informou a área

prioritária do MCTI

(item de informações

dentro do Anexo I);

não atende ao item

5.1 e modelo do

Anexo I; letra “c” do

item 6.1 não possui

código de verificação;

Anexo III fora do

padrão do Edital.

Poços de

Caldas

Caracterização física da bacia hidrográfica do

Córrego da Serra como subsídio ao planejamento

territorial do município de Poços de Caldas - MG

Deferido.

Influência da heterogeneidade da paisagem sobre Desclassificado: não
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