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Projetos deferidos para avaliação
Nº Título do projeto
A coleção didática de fósseis da UFVJM: curadoria, preparo e modelagem de materiais para aulas e
1
exposições
2 A compostagem e o plantio de hortaliças: Produção de adubo a partir de resíduo orgânico
A difusão do conhecimento espeleológico como forma de preservação do patrimônio natural e na
3
capacitação de guias para visitas em cavernas na região de extração, Diamantina.
A educação ambiental para a conservação de matas ciliares e nascentes em Senador Modestino
4
Gonçalves
5 A experimentação no ensino de Ciências nas Escolas do Campo
6 A Física do circo: Ensinando Física através de malabares
A interdisciplinaridade entre educação e saúde: práticas e desafios para a promoção da qualidade de
7
vida das crianças em abrigos e creches
8 A Microciência por meio de ações com ou sem laboratório com vistas a enxergar o invisível
9 A Química nas Ciências Agrárias: comunicação entre Universidade e Escola
10 Ação de educação em relação à aids em Unaí-MG
Administração Municipal de Diamantina: Organização, preservação e disponibilização de acervos
11
documentais
Ala Jovem do Movimento Pró-Rio Todos os Santos e Mucuri: Investigação, diagnóstico e intervenção
12
dos processos de contaminação ambiental no Vale do Mucuri
13 Além da sobrevivência: orientação materna é garantia do bem-estar infantil
Alfabetização e letramento: projetos de intervenção em leitura e escrita em escolas de educação
14
básica de Diamantina-MG
15 Aperfeiçoamento de sistemas de bombeamento para agricultura
16 Aplicação de Aulas Experimentais de Química na Escola Estadual Joaquim Maurício de Azevedo
Aproveitamento de resíduo de casca de abacaxi na formulação de produtos de frango e implantação
17
do seu consumo na merenda escolar de Diamantina-MG
18 AstroVale – Astronomia nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Atenção à Saúde Bucal em pacientes portadores de necessidades especiais da Escola Estadual
19
“Prof. Aires da Matta Machado”, Diamantina-MG
20 Atendimento Odontológico a Pacientes com Traumatismos Dentários na Dentição Decídua
21 Casos Clínicos do Jequitinhonha: uma ferramenta para educação continuada em saúde
Ciência Cidadã: apicultura, educação e transformação social em uma escola profissionalizante do
22
Vale do Jequitinhonha
Coletânea de experimentos e atividades científicas para promoção de contextualização e
23
interdisciplinaridade no ensino básico
24 Comunidades do Campo: conhecendo seus sujeitos, saberes e realidades
25 Conscientização e treinamento no aproveitamento integral dos alimentos
26 Crédito Fundiário: Uma realidade e desafio para 49 famílias do Brejão e Tabuleiro
27 CUISINEAL: aplicação das Boas Práticas de Fabricação em restaurantes de Diamantina (MG)
28 Curso Pré-Enem para estudantes com vulnerabilidade social da Região do Vale do Jequitinhonha
29 De olho no Diabetes: da UFVJM para a população
Desenvolvimento e produção de sabões-ácidos poli-hidroxilados para limpeza facial, obtidos a partir
30
de óleos residuais de frituras coletados na cidade de Diamantina/MG
Diálogos entre neurociência e educação: contribuições para formação continuada de professores da
31
educação básica
32 Educação & Sexualidade: abordagem de educação em saúde sexual para a adolescência
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Educação continuada em saúde visando o controle das infecções relacionadas à assistência à saúde
(IRAS)
Educação em saúde para paciente do SUS: ênfase na promoção do uso racional de medicamentos
Elaboração e análise de um protocolo para assistência odontológica a pacientes internados na Santa
Casa de Caridade de Diamantina
Em busca da prevenção!
Ensinando sobre energias renováveis nas escolas públicas do munícipio de Janaúba via fabricação
de experimentos de baixo custo
Ensino-aprendizagem da Língua Espanhola com base nas Inteligências Múltiplas e em situações
reais do cotidiano
Equilíbrio e melhores resultados através da meditação
Espanhol com outros olhos: ensino da língua espanhola a pessoas com deficiência visual
EstimuLAR: avaliação do comportamento lúdico de pré-escolares e do ambiente creche
ESTÓRIAS CONTADAS, PALAVRAS FALADAS: favorecendo
o desenvolvimento de crianças em risco social
Estudo da Avifauna urbana como objeto de conscientização da comunidade estudantil: do ensino
fundamental ao superior
Estudo e Prática do Tai Chi Chuan (太极拳)
Estudos e debates sobre Educação Infantil: ações de formação integradas às atividades
desenvolvidas pelo Fórum Regional de Educação Infantil do Mucuri e Jequitinhonha - FREIMJ
Exercício por uma vida melhor
Filosofia itinerante: o conhecimento ao alcance de todos
Formação de preços e economia local: um estudo de caso em uma feira-livre do município de
Diamantina-MG
Gamificação para o ensino de lógica de programação: uma abordagem lúdica aplicada em uma
escola pública de ensino básico de Diamantina
Garimpando Riquezas: Histórias e Lendas de Diamantina no cotidiano escolar
Gente Nossa
Gestante em foco: o resgate da autoestima
Gingando para a vida
Implementação de Horta para alimentação e terapia no Asilo Frederico Ozanam em Diamantina
Implementação de Métodos e Técnicas de Sanitização e Sanitizantes em Unidades de Alimentação e
Nutrição (UAN´s)
Influência que o córrego Barreiro Grande pode causar na população que vive nas suas proximidades
e no Rio São Francisco onde deságua
Levantamento de Pastagens de Propriedades Rurais do Município de Diamantina, MG e Região:
Caracterização e Intervenções
Manifestações patológicas em edificações de Diamantina-MG: levantamento e soluções
Menos desperdício, mais água: Desenvolvimento de aplicativo móvel para denúncia anônima de
desperdício de água em áreas urbanas e rurais
Micro-organismos: vilões ou heróis?
Microscopia Online – Atlas Histológico Virtual dos Sistema
Milho Crioulo: Multiplicação e Conservação de Variedades Tradicionais
Movimente-se: Atividades físicas orientadas para adultos obesos da cidade de Diamantina
Musculação para saúde e qualidade de vida
Na frequência da Saúde!
Núcleo Mucuri de Agroecologia: Construindo experiências agroecológicas no Vale do Mucuri
O retorno da pesquisa sobre plantas medicinais e de uso cosmético para comunidades da região
Oficina de produção de tijolo ecológico com pigmentos naturais, favorecendo melhoras construtivas
sustentáveis e saudáveis no meio rural
Onde está seu juízo? Uma abordagem sobre os dentes do siso em alunos de escola pública de
Diamantina
Para Não Ficar Dengoso
Parque da Ciência
Parque da Ciência de Diamantina

73 Patrimônio e Cultura: catalogação do acervo documental da Casa de Juscelino
Práticas agroecológicas e feirinha de produtos orgânicos/agroecológicos para agricultores familiares
74
de Unaí-MG
Práticas e trocas de saberes sobre a legislação brasileira de educação do campo em comunidades
75
escolares do Vale do Jequitinhonha
Pré-escola saudável: identificação e prevenção da obesidade infantil na rede municipal de
76
Diamantina
Prevenção das enfermidades mais impactantes em pequenos rebanhos de bovinos leiteiros na
77
microrregião de Unaí: contribuição para a melhoria da saúde animal e humana
78 Prevenção de suicídios – é importante que todos estejam preparados
Principais zoonoses de Unaí/MG: levantamento epidemiológico, caracterização, conscientização e
79
aprendizagem
80 Produzindo leite de qualidade: Capacitação de Assentados ao Kit de Higiene de Ordenha Manual
Programa de Atendimento Nutricional (PROAN) na Clínica Escola de Nutrição: uma oportunidade de
81
Educação à mesa
82 Projeto de Intervenção em Saúde do Alto Jequitinhonha – PISAJE
83 Projeto Educativo: Reconhecendo os sinais e sintomas de um AVC, integrando ensino e extensão
84 Projeto Eñe que Vale: A Língua Espanhola nas escolas de Diamantina e região
Promoção de saúde bucal nos pacientes atendidos no Setor de Hemodiálise da Santa
85
Casa de Caridade de Diamantina
Promoção do aleitamento materno de puérperas em um hospital beneficente: trilhando os passos da
86
Iniciativa Hospital Amigo da Criança
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Proposta de gestão econômica rural em propriedades produtoras de leite, voltadas para a agricultura
familiar no município de São Francisco ‐ MG. Uma proposta de aumento de lucro na propriedade
Quartel do Indaiá: inquérito epidemiológico, promoção de saúde e resgate cultural em uma
comunidade quilombola
Rastreio de indivíduos portadores de Doença Renal Crônica – Diamantina/MG
Rotulagem, determinação e identificação de parâmetros de qualidade em farinhas de milho
produzidas na região do Vale do Jequitinhonha
Sabão Solidário e Ecologicamente Correto
Sabores nos quintais: a geografia das PANCs no Arraial do Tijuco
SBV – Capacitar para Salvar
Se-Joga: movimento e ludicidade
Seminários do IECT
Seminários e oficinas de educação matemática e científica – SOEMC
Sistemas Agroflorestais para a promoção do desenvolvimento rural sustentável do Distrito da Sopa,
Diamantina–MG
SOLAR: Projeto e construção de um secador solar a baixo custo com materiais alternativos
Terapia Assistida por Animais em idosos residentes em Instituição de Longa Permanência para
Idosos de Unaí/MG: “Zooterapia: Bicho Amigo”
Tratamento minimamente invasivo para lesões de cárie cavitadas em crianças de 4 a 12 anos de
idade: Uma abordagem atraumática e de baixo custo
Trocando receitas e falando sobre alimentação nas comunidades rurais de Braúnas e Lagoa da
Pedra, município de Diamantina, Minas Gerais
Vagão Sustentável: Educação Ambiental e Implantação de Coleta Seletiva nas Escolas de Teófilo
Otoni-MG
Validação de uma ”tecnologia educacional” para docentes do Ensino Fundamental I como meio
facilitador da inclusão de Educação Alimentar e Nutricional na escola
Validação e Divulgação do Garfo Bom - Um Ambiente Computacional para Apoio à Educação
Alimentar e Nutricional de Crianças do Ensino Fundamental I
Xadrez nas Escolas
Zoonoses de transmissão vetorial como tema transversal para o ensino no curso Técnico em
Agropecuária

Projetos indeferidos para avaliação por descumprirem o item 8.3. do edital Pibex
001/2017 de 29 de maio de 2017
Nº Título do projeto
1 Atenção à Saúde Bucal de Pacientes do CAPS Renascer Diamantina/MG
2 Bioindicadores de Qualidade da Água como subsídio para Atividades de Educação Ambiental
Educação e ensino jurídico colaborativo: desencastelando o conhecimento, construindo empatia,
3 pontes intelectuais e (des)envolvimento entre os discentes, docentes e técnicos-administrativos da
UFVJM e comunidade através da Internet e das Redes Sociais
4 Rastreio organizado: uma nova ferramenta na luta contra o câncer
5 Um novo olhar sobre quatro patas – EQUOTERAPIA

Projetos indeferidos para avaliação por descumprirem o item 8.2. do edital Pibex
001/2017 de 29 de maio de 2017
Nº Título do projeto
1 Observatório dos Direitos da Mulher dos Vales Jequitinhonha e Mucuri

Prof. André Luiz Covre
Diretor de Extensão

