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17 de março de 2020 

Edital Nº 07/2020

Fomento de bolsas de iniciação científica para projetos de pesquisa e/ou inovação

Campus Pouso Alegre

Com base no item 6 do referido edital, " Análise e referendamento das propostas" e 6.1 "Critérios de seleção", os
projetos submetidos ao edital 07/2020 foram enquadrados internamente segundo os seguintes aspectos: 

1- Submissão do projeto completo sem iden ficação na aba "projeto completo" do sistema GPPEX e projeto
com status " em análise" 

2- Submissão do projeto completo com identificação na aba "outros" do sistema GPPEX 

3- Submissão da Pesquisa de Prospecção Interna e plano de atividade dos bolsistas e voluntários

4- Análise da documentação e/ou descumprimento de algum requisito do edital

5- Para projetos com pedido de custeio, planilha orçamentária

Deste modo, temos o seguinte enquadramento interno:

Projeto Título do projeto Situação do enquadramento Critério de desclassificação

1

O Uso de redes neurais
no Reconhecimento de

Placas de Veículos
Automotores 

Classificado ---

2

Determinação da
cinética de secagem de

morango utilizando
Redes Neurais

Artificiais

Classificado ---

3

Síntese, caracterização
e investigação das

propriedades
magnéticas de um
novo polímero de

coordenação
envolvendo sais de

cobalto. 

Classificado ---

4

Estudo aplicado em
BIM na concepção de
projetos de sistemas

em wood frame e
madeira lamelada

Classificado ---



colada 

5

Desenvolvimento de
método para

determinação de
drogas apreendidas na
região de Pouso Alegre

Classificado ---

6

Educação profissional
de nível médio entre

1996 e 2017: conflitos,
polêmicas e

pressupostos 

Classificado ---

7

Aplicações do Teorema
Espectral no

Processamento de
Imagens 

Classificado ---

8

Remoção de metais
pesados em efluentes
utilizando a casca de

café como
bioadsorvente 

Classificado ---

9

Análise da Viabilidade
do Uso do Conteiner

na Construção de 
Edificações na Cidade

de Pouso Alegre

Desclassificado

1- Falta do documento
"Pesquisa de prospecção

interna" conforme previsto no
item 5.3 b2 do edital.

2- Projeto com a identificação
do coordenador e do aluno

bolsista, que difere do previsto
no item 4.4 do edital.

10

Desigualdades das
Médias na Resolução

de Problemas de
Otimização

Desclassificado
1- Projeto apenas "salvo" e não
submetido ao referido edital.

Lembramos que agora os projetos serão submetidos a avaliação ad hoc, e podem ser desclassificados conforme
previsto no item 6.2 do edital.
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