Projetos Aprovados
Edital 01.2.004/2005
FACE - Projeto de Pesquisa (PP)
Nº
COORDENADOR
Protocolo
01/2005 Sílvia Calmon de Albuquerque
(Ciência da Computação)
02/2005

Fabiana Bigão Silva
(Ciência da Computação)

39/2005

Guadalupe Machado Dias
(Ciências Contábeis)

43/2005

Rita Lages Rodrigues
(Turismo)

63/2005

Zélia Miranda Kilimnik
(Mestrado em Administração)

65/2005

Daniel Jardim Pardini
(Mestrado em Administração)

PROJETO

LINHA DE PESQUISA

Análise e desenvolvimento de sistemas
acadêmicos baseados em redes sem fio na
Universidade FUMEC
Análise do custo e benefício de técnicas
estimativas de tamanho em diferentes cenários de
aplicações de software
Análise da interferência da internet, para a
comercialização direta ao consumidor, nos fatores
que compõem o custeio de ciclo de vida de
produto da empresa na sua fase de produção a
comercialização
O mercado de artes plásticas em Belo Horizonte:
análise histórica, inserção nos mercados
internacional e nacional e aplicações em roteiros
turísticos
Carreira e competência profissional: um estudo de
âncoras e metáforas de carreira em associação a
representações de competência profissional
Impacto da diversidade no relacionamento e
desempenho de alunos de graduação

Eletrônica, informática, sistemas de
informação e/ou telecomunicações
Eletrônica, informática, sistemas de
informação e/ou telecomunicações
Estratégias,
mercadologia
e
competitividade no contexto da gestão
de organizações
Tema livre

Estratégias,
mercadologia
e
competitividade no contexto da gestão
de organizações
Estratégias,
mercadologia
e
competitividade no contexto da gestão
de organizações

FCH - Projeto de Pesquisa (PP)
Nº
COORDENADOR
Protocolo
03/2005 Irlen Antônio Gonçalves
(Pedagogia)
11/2005 Antônio Carlos Diniz Murta
(Direito)
15/2005 Sérgio Augusto Chagas de Laia
(Psicologia)
16/2005 Eucídio Pimenta Arruda
(Pedagogia)
17/2005 Roselane Martins Cardoso
(Psicologia)
24/2005 Luis Carlos Balbino Gambogi
(Direito)
28/2005 Jorge Rocha Neto da Conceição
(Jornalismo)
45/2005 Vera Lúcia Nogueira
(Pedagogia)
56/2005 Eduardo Martins de Lima
(Mestrado em Direito)
57/2005 César Augusto de Castro Fiúza
(Direito)

PROJETO

LINHA DE PESQUISA

Intelectuais, Educação e Estado: as contribuições
do bacharel Delfim Moreira da Costa Ribeiro para o
projeto de educação em Minas
Análise do conflito entre o Tributo e o
desenvolvimento econômico
A eficácia da psicanálise em tratamento de curta
duração
História e tecnologias digitais: relações entre jogos
de computador e construção do conhecimento
histórico
A vivência afetiva de crianças e adolescentes após
a separação dos pais: um estudo exploratório nas
varas de família de Belo Horizonte
Emenda Constitucional no 45, de 31/12/2004 e as
novas perspectivas em relação aos direitos
humanos no Brasil
Participatory journalism: práticas e papéis dos
jornalistas na internet
O ensino noturno em Belo Horizonte: um estudo
sobre o Grupo Escolar Noturno "Assis das Chagas"

Pedagogia: história da educação,
formação de educadores e/ou novas
tecnologias
Paradigmas jurídicos da sociedade
democrática
Saúde mental: clínica, sociedade e/ou
políticas públicas
Pedagogia: história da educação,
formação de educadores e/ou novas
tecnologias
Saúde mental: clínica, sociedade e/ou
políticas públicas
Paradigmas jurídicos da sociedade
democrática
Comunicação e sociedade

Pedagogia: história da educação,
formação de educadores e/ou novas
tecnologias
Sob a ótica da delegação política: um estudo Paradigmas jurídicos da sociedade
exploratório sobre as medidas provisórias nos democrática
estados de Santa Catarina, Acre, Tocantins e Piauí
Prescrição e decadência: abordagem crítica
Paradigmas jurídicos da sociedade
democrática
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70/2005 Gualter de Souza Andrade Júnior
(Direito)

Hermenêutica constitucional
paradigmas dos contratos

e

os

novos Paradigmas jurídicos da sociedade
democrática
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Edital 01.2.004/2005
FCS - Projeto de Pesquisa (PP)
Nº
COORDENADOR
Protocolo
51/2005 Guilherme Menezes Lage
(Educação Física)

PROJETO

LINHA DE PESQUISA

Assimetria
de
desempenho
manual
e Neuropsicologia e Educação
complexidade da tarefa: efeitos da programação
motora sobre os perfis de aceleração e velocidade
dos membros superiores contralaterais

FEA - Projeto de Pesquisa (PP)
Nº
COORDENADOR
Protocolo
04/2005 Cristiano Geraldo Teixeira Silva
(Engenharia Ambiental)

PROJETO

LINHA DE PESQUISA

Elaboração de uma base de conhecimento para Meio ambiente
criação de um sistema especialista para apoio à
Eletrônica, informática, sistemas
análise de erosão de solos
informação e/ou telecomunicações.
05/2005 Maria Elizabeth Monteiro Vidal Análise do potencial para captação e Meio ambiente
(*)
Ferreira
aproveitamento de águas pluviais nas instalações
(Engenharia Civil)
prediais do Campus I da Universidade FUMEC
06/2005 Lúcio Flávio Nunes Moreira
Sistemas estruturais retesados: projeto e Sistemas estruturais e tecnologia
(Engenharia Civil)
tecnologia do sistema construtivo
sistemas construtivos
07/2005 Eduardo Chahud
Pontes de madeira do Estado de Minas Gerais – Manutenção e recuperação
(Engenharia Civil)
determinação dos principais métodos de sistemas construtivos
recuperação de suas patologias
08/2005 Luciana Nunes de Magalhães
Sistemas construtivos em madeira laminada Sistemas estruturais e tecnologia
(Engenharia Civil)
colada: estudo comparativo com seções maciças sistemas construtivos
comerciais
09/2005 Angela Maria Drumond Rohrmann Desempenho ambiental de coletores solares para Meio ambiente
(Engenharia Ambiental)
aquecimento de água - um estudo de caso
10/2005 Luiz Antônio Melgaço Nunes
A evolução dos materiais de impermeabilização em Sistemas estruturais e tecnologia
Branco
sistemas construtivos em concreto armado.
sistemas construtivos
(Engenharia Civil)
23/2005 Cornélio Zampier Teixeira
(Engenharia Ambiental)

Construção de um modelo empírico para a geração
de chorume no aterro sanitário de Belo Horizonte
através de quatro variáveis, usando análise fatorial
e multivariada, sobre base de dados primários e
secundários
30/2005 Joel Campolina
Passarelas aéreas multifuncionais: alternaticas
(Arquitetura e Urbanismo)
para revitalização e espaços urbanos atípicos?
47/2005 Antonio Luiz de Menezes Osse
Síntese de sistemas digitais utilizando dispositivos
(*)
(Engenharia de Telecomunicações) lógicos reprogramáveis e linguagem VHDL
48/2005 Fabiano Drumond Chaves
Túnel de vento didático
(Ciências Aeronáuticas)

de

de
de
de

de

Meio ambiente

Arquitetura: cidades, refuncionalização
e/ou cotidiano
Eletrônica, informática, sistemas de
informação e/ou telecomunicações
Construção, validação e padronização
de instrumentos de medida
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Projetos Aprovados
Edital 01.2.004/2005

FACE - Projeto Interdisciplinar de Pesquisa (PIP)
Nº
EQUIPE
Protocolo
34/2005 - Walter Alves Victorino
- Rosa Maria de Abreu Barros
(Administração)
37/2005 - Cid Gonçalves Filho
- Gustavo Quiroga Filho
- Antônio Eugênio de Salles
Coelho
- Renata de Souza Guerra
(Mestrado em Administração)
64/2005 - Gustavo Quiroga Souki
- Cid Gonçalves Filho
(Mestrado em Administração)
67/2005 - Luiz Antônio Antunes Teixeira
- Carlos Alberto Gonçalves
- Jersone Tasso da Silva
(Mestrado em Administração)
68/2005 - Jersone Tasso Moreira Silva
- Luiz Antônio Antunes Teixeira
(Mestrado em Administração)
69/2005 - Carlos Alberto de Gonçalves
- Luiz Antônio Antunes Teixeira
- Gustavo Quiroga Souki
- Daniel Jardim Pardini
- Cid Gonçalves Filho
(Mestrado em Administração)

PROJETO

LINHA DE PESQUISA

Responsabilidade social, sustentabilidade, gestão
do conhecimento: A ética, a cidadania e a inclusão
social no Brasil na última década
Segmentação psicográfica de consumidores no
Brasil: um estudo empírico no mercado automotivo

Estratégias,
mercadologia
e
competitividade no contexto da gestão
de organizações
Estratégias,
mercadologia
e
competitividade no contexto da gestão
de organizações

Desenvolvimento e validação de um índice de Estratégias,
mercadologia
e
atratividade de empresas
competitividade no contexto da gestão
de organizações
Portfólio de clientes em empresa atuante no Estratégias,
mercadologia
e
segmento de commodities: uma análise à luz do competitividade no contexto da gestão
/modelo valor do cliente (customer)
de organizações
A influência da teoria dos prospectos em
comportamentos relacionados à decisão de
compra de papéis índice Brasil Bovespa / BNDES
Orientação
estratégica,
ambiente
e
competitividade e suas relações com o
desempenho da firma: um estudo em empresas de
setores de economia de mercado

Estratégias,
mercadologia
e
competitividade no contexto da gestão
de organizações
Estratégias,
mercadologia
e
competitividade no contexto da gestão
de organizações

FCH - Projeto Interdisciplinar de Pesquisa (PIP)
Nº
EQUIPE
Protocolo
31/2005 - Lúcia Grossi dos Santos
- Jacques Akerman
(Psicologia)
36/2005 - Luiz Cláudio Vieira de Oliveira
- Magda Lúcia Chamon
- Fernando Gonzaga Zayme
(Direito)
38/2005 - Luciana Resende Allain
- Eucídio Pimenta Arruda
- Cláudia Chaves Fonseca
- Valéria de Oliveira Roque
Ascenção
(Pedagogia)
62/2005 - José Alfredo de Oliveira
Baracho Júnior
- Eduardo Martins de Lima
(Mestrado em Direito)

PROJETO

LINHA DE PESQUISA

Incidência da psicose nos adolescentes em conflito Saúde mental: clínica, sociedade e/ou
com lei e com medida sócio-educativa de políticas públicas
internação
O discurso jurídico
Paradigmas jurídicos da sociedade
democrática
Os saberes de professores de ciências, geografia e Pedagogia: história da educação,
história no contexto das tecnologias digitais: um formação de educadores e/ou novas
recorte pedagógico e comunicacional
tecnologias

Competências legislativas e materiais no contexto Paradigmas jurídicos da sociedade
do pacto federativo brasileiro
democrática
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Projetos Aprovados
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FCS - Projeto Interdisciplinar de Pesquisa (PIP)
Nº
EQUIPE
PROJETO
LINHA DE PESQUISA
Protocolo
50/2005 - Ary Gomes Filho
Efeito do nível de capacidade física sobre os Promoção da saúde
- Sílvia Regina da Silveira Neves parâmetros
bioquímicos,
metabólicos,
- Mariana Gontijo Ramos
cardiovasculares e sobre o tempo total de
- Andrezza Vilaça Belo
exercício, em indivíduos submetidos ao exercício
(Educação Física)
físico acima do limite de lactato
61/2005 - João Vinícius Salgado
Obtenção de normas para aplicação do teste de Neuropsicologia e Educação
- Leandro Fernandes Malloy- aprendizagem auditivo verbal de REY (RAVLT) para
Diniz
adultos brasileiros
(Fonoaudiologia)
Obs.: Os nomes assinalados em negrito referem-se aos Coordenadores de Projeto

FEA - Projeto Interdisciplinar de Pesquisa (PIP)
Nº
Protocolo

EQUIPE

PROJETO

LINHA DE PESQUISA

OBS: Os Projetos de Pesquisa marcados (*) serão desenvolvidos sob a administração da Reitoria uma vez que não
houve Projeto Interdisciplinar de Pesquisa aprovado com financiamento.
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