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FACE - Projeto de Pesquisa 
 

N� 
PROTOCOLO 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO COORDENADOR DO  
PROJETO 

12/2008 
O uso da microscopia de força atômica na caracterização da 
interação de polifenólicos e fitoterápicos com as células MT2 e o 
vírus HTLV 

Orlando Abreu Gomes 

22/2008 Desafios do Estado democrático contemporâneo: relações 
interculturais e a questão do fundamentalismo-integrismo 

Renato Somberg Pfeffer 

46/2008 O Museu Histórico Abílio Barreto, suas exposições, seu acervo, o 
imaginário sobre Belo Horizonte e o Turismo Rita Lages Rodrigues 

52/2008 Aplicações tecnológicas da captura digital de movimento João Victor Boechat Gomide 
 

 
 

FACE  - Projeto Interdisciplinar de Pesquisa 
 

N� 
PROTOCOLO IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

COORDENADOR DO  
PROJETO 

26/2008 Análise do impacto da satisfação do cliente e lealdade: um estudo 
empírico aplicado no Ensino Superior à Distância 

Renata de Sousa da Silva Tolentino 
Cid Gonçalves Filho 

29/2008 Antecedentes e intenções comportamentais do amor a marca de 
consumidores: um estudo empírico no mercado automotivo 

Cid Gonçalves Filho 
Gustavo Quiroga Souki 

42/2008 Características dos estágios em Belo Horizonte – um estudo 
aplicado com base na Lei 11.788/08 

Clayson Charles de Souza 
Walter Alves Victorino 
Mateus José Ferreira 

43/2008 Transição da gerência para a docência: competência e estratégias 
de carreira 

Zélia Miranda Kilimnik 
Luiz Cláudio Vieira de Oliveira 

53/2008  Especificação executável para o controle de um sistema robótico 
utilizando Sistemas “on-Chip” (SoC) 

Paulo Henrique Vieira Magalhães 
Rafael Nunes Linhares Papa 
Flávio Velloso Laper 

 
Análise de desempenho, maturidade sócio ambiental e 
sustentabilidade das nações: estudos com países da EU e BRICs 
(continuidade do projeto de 2008) 

Carlos Alberto Gonçalves 
George Leal Jamil 

 Adoção de estratégias de segmentação em uma rede varajista: 
identificação de cristérios para sua priorização 

Jersone Tasso Moreira Silva 
Luiz Antônio Antunes Teixeira 

Obs.: Os nomes assinalados em negrito referem-se aos Coordenadores de Projeto  
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FCH - Projeto de Pesquisa 

 
N� 

PROTOCOLO IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO COORDENADOR DO  
PROJETO 

03/2008 Agronegócio: regulação, financiamento e tributação rural Rúbia Carneiro Neves 

05/2008 
Rumo do DSM-V: estudo crítico da classificação e dos 
diagnósticos referentes aos transtornos mentais Sérgio Augusto Chagas de Laia 

27/2008 A situação do Ensino Médio em Belo Horizonte Simone Grace de Paula 
37/2008 A questão dos direitos humanos e as relações privadas Luis Carlos Balbino Gambogi 

50/2008 
A instrução primária dos operários da indústria têxtil do Estado de 
Minas Gerais da virada do Século XIX à segunda década do século 
XX 

Vera Lúcia Nogueira 

 
 
 

FCH - Projeto Interdisciplinar de Pesquisa 
 

N� 
PROTOCOLO IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO COORDENADOR DO  

PROJETO 

11/2008 Marketing infantil: as estratégias das empresas para atuar no 
segmento infantil e atrair as crianças ao consumo 

Viviane Dias Loyola 
Sérgio Arreguy Soares 
Admir Roberto Borges 

14/2008 O CNJ e o poder regulamentar na Administração Pública Eduardo Martins de Lima 
Marcus Vinicius Pereira de Castro 

16/2008 
As agências de notícias e a Circulação Internacional de Problemas 
na Sociedade Globalizada 

Astréia Soares 
Vanessa de Carvalho 

17/2008 O Estado Democrático de Direito o problema da processualidade 
do direito administrativo 

André Cordeiro Leal 
Maria Tereza Fonseca Dias 

18/2008 
A Hierarquia dos tratados internacionais: a tese da 
supralegalidade das leis e o princípio da dignidade da pessoa 
humana 

Flavia de Ávila 
Denise Carvalho Falcão 

24/2008 O psicólogo organizacional, sua formação e o perfil profissional 
demandado pelo mercado de trabalho 

Cacilda Nacur Lorentz Thusek 
Tadeu Otávio Sales Sampaio 

 
A aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade 
no Direito Tributário como meio de proteção aos direitos 
fundamentais 

Antônio Carlos Diniz Murta 
Ricardo Ferreira Sacco 

Obs.: Os nomes assinalados em negrito referem-se aos Coordenadores de Projeto  
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FCS - Projeto de Pesquisa  

P  
COORDENADOR DO  

O 

 
N� 

ROTOCOLO IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO PROJET

57/2008 adequação  social (EAS) em Correlação do P300 com a escala de 
pacientes com transtorno depressivo 

Eustáquio Claret dos Santos 

59/2008 is em disléxicos: uma 
investigação das hipóteses neurológicas Guilherme Menezes Lage Controle motor de movimentos manua

 
 
 

FCS - Projeto Interdi iplinar de Pesquisa 

PROTOCOLO IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO COORDENADOR DO  
OJETO 

sc
 

N� 
PR

54/2008 mina na formação de aderência 

do Paiva 

Efeito inibitório da metfor
peritoneal em camundongos 

Andrezza Vilaça Belo 
Janice Henriques da Silva 
Andrés Marlo Raimun

58/2008 sceptibilidade a 
ia Cássia Pinto Gazola 

Caracterização de amostras de Staphylococcus aureus isoladas de 
manipuladores de alimentos, quanto à su
antimicrobianos e perfil molecular e resistência Kên

Adriana dos Santos 
Ana Amélia Paolucci 

Obs.: Os nomes assinalados em negrito referem-se aos Coordenadores de Projeto  
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FEA - Projeto de Pesquisa  

 
N� 

PROTOCOLO IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO COORDENADOR DO  
PROJETO 

01/2008 
Determinação das propriedades mecânicas da espécie de madeira de 
reflorestamento, Teça, visando sua aplicação em estruturas de madeira Eduardo Chahud 

02/2008 Estudo de alterações em projetos civis em fase de execução Luciana Nunes de Magalhães 

15/2008 
Decomposição arquitetural aplicada à edificações emblemáticas em Belo 
Horizonte/MG: desvendando particularidades de eficiência energética, 
construtibilidade e inserção no ambiente urbano 

Joel Campolina 

19/2008 
Análise ambiental da Lagoa do Sumidouro, APA Carste de Lagoa Santa, 
Minas Gerais Renata Felipe Silvino 

33/2008 A comunidade ambientalmente sustentável João Antônio Valle Diniz 

34/2008 
Inserção de eixo cultural no Parque das Mangabeiras em Belo Horizonte 
– MG Marco Aurélio Ferreira da Silva 

44/2008 Projeto sustentabilidade Minas: manejo ambiental para pequenos 
produtores 

Elaine Silva Ferreira Almeida 

61/2008 A moda de rua como experiência simultânea de tradição e de ruptura, à 
luz de considerações benjaminianas 

Vanessa Madrona Moreira Salles 

 
Análise e uso de metodologias para avaliação de passivos ambientais na 
rodovia MG-383T: Estudo de Cado Cristiano Geraldo Teixeira Silva 

 Identificação de procedimentos para gerenciamento de resíduos Classe 
D, segundo a Resolução CONAMA 307 

Hiram Jackson Ferreira Sartori 

 
FEA - Projeto Interdisciplinar de Pesquisa 

 
N� 

PROTOCOLO IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO COORDENADOR DO  
PROJETO 

04/2008 

A paisagem Estrada Real: de onde parte e onde quer chegar – 
abordagem da paisagem da Estrada Real como instrumento de análise 
multidisciplinar do espaço: história, geografia e planejamento urbano e 
regional 

Elisabete de Andrade 
Eliane Silva Ferreira Almeida 
Lívia Romanelli D’ Assumpção 

23/2008 Cibercultura e práticas emergentes no jornalismo impresso e online 
Denise Eler 
Dunya Azevedo 

30/2008 
Processos metodológicos de prática projetual e pesquisa em Design 
Gráfico (continuação) 

Juliana Pontes Ribeiro 
Mário Geraldo Rocha Fonseca 
Fernanda Santana Mattoso Sayegh (voluntária) 
Guilherme Guazzi Rodrigues (voluntário) 

47/2008 A comunicação gráfica entre profissionais parceiros e suas 
conseqüências na etapa de construção de edifícios 

Alexandre Monteiro de Menezes 
Maria de Lourdes Silva Viana 
Mário Lúcio Pereira Júnior 
Sérgio Ricardo Palhares 

Obs.: Os nomes assinalados em negrito referem-se aos Coordenadores de Projeto  
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