FACE
RESULTADO FINAL PROPIC 2015/2016

PROJETO
Análise de Método Caixa-Preta para a Verificação de Propriedades
Temporais em Projetos de Circuitos Integrados
Uma Agenda de Pesquisa em Web Semântica

PROFESSOR COORDENADOR/EMAIL
Alair Dias Júnior
alair.djr@fumec.br
Fernando Silva Parreiras
fernando.parreiras@fumec.br
Aplicações da Computação Gráfica e da Realidade Aumentada na
João Victor Boechat Gomide
Indústria Criativa e na Arquitetura
jvictor@fumec.br
Modelo para análise textual de sentimentos em postagens de Redes Luiz Cláudio Gomes Maia
Sociais
luiz.maia@fumec.br
Recomendação de novas colaborações entre pesquisadores por
Orlando Abreu Gomes
meio do currículo Lattes
orlando.gomes@fumec.br
PROJETOS EM ANDAMENTO – 2 anos (Ago/14 a Jul/16)
Configurações competitivas da indústria e sua influência no
Alexandre Teixeira Dias
desempenho da firma
alexandre.tdias@fumec.br
Economia criativa e inteligência competitiva em arranjos produtivos Cristiana Fernandes de Muylder
locais de artesanato em Minas Gerais
cristiana.muylder@fumec.br
Animação com captura de movimento
João Victor Boechat Gomide
jvictor@fumec.br
Bioeconomia e internacionalização de PMEs do setor biotecnologia: Suzana Rodrigues Braga
determinantes sociais e institucionais
suzana@fumec.br
A construção de carreiras docentes em programas de Stricto Sensu
Zélia Miranda Kilimnik
na área de Administração: contexto, scripts e modos de
zelia@fumec.br
engajamento

FCH
RESULTADO FINAL PROPIC 2015/2016

PROJETO
Infertilidade masculina: fatores ocupacionais predisponentes
Avaliação de características físico-químicas de amostras de méis
produzidas em Minas Gerais e comercializadas no Mercado Central
da cidade de Belo Horizonte, MG
O contrato como instrumento de prevenção de conflitos: tensões
entre a boa-fé, a função social e a autonomia privada
Efeitos dos tratamentos compulsórios e involuntários na perspectiva
dos dependentes de drogas e seus familiares
As influências do modelo cooperativo no Direito Processual Civil e a
sistematização dos deveres dos sujeitos da relação processual para o
aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito
Política Antitruste no Mercosul com o foco na repressão aos cartéis

PROFESSOR COORDENADOR/EMAIL
Adriana dos Santos
asantos@fumec.br
Ana Amélia Paolucci Almeida
aamelia@fumec.br
César Augusto de Castro Fiuza
cesarfiuza@fumec.br
Jacques Akerman
jacquespsi@fumec.br
Luís Carlos Balbino Gambogi
gambogi@fumec.br

Paulo Márcio Reis Santos
paulo.marcio@fumec.br
O novo marco legal da Mineração: a análise do projeto de Lei n.º
Rafhael Frattari Bonito
5.807/2013
frattari@fumec.br
Cadernos de Estudo Multimídia: a canção e a escuta no cinema
Rodrigo Fonseca e Rodrigues
brasileiro contemporâneo
rfonseca@fumec.br
O sistema carcerário brasileiro e a falência de pena privativa de
Rodrigo Suzana Guimarães
liberdade
rodrigosuzana@fumec.br
Processo Civil confrontado e(m) crise de efetividade: análise de
Sérgio Henriques Zandona Freitas
modelos processuais pela técnica constitucional democrática
sergiohzf@fumec.br
O manejo do estresse em professores da rede pública estadual:
Hérika de Mesquita Sadi
comparação entre duas técnicas de relaxamento (renovação)
sadi@fumec.br
PROJETOS EM ANDAMENTO – 2 anos (Ago/14 a Jul/16)
PROJETO
PROFESSOR COORDENADOR/EMAIL
Roteiro televisivo no Brasil: panorama histórico, escolas e o enfoque Astréia Soares Batista
da diversidade cultural
astreia@fumec.br

FEA
RESULTADO FINAL PROPIC 2015/2016
PROJETO
O planejamento em seção: estudos de uma técnica projetual
utilizada no Conjunto JK
Projeto simultâneo: a adequação (ou não) da formação profissional
ao mercado da construção civil
Os aspectos formais que determinaram a estratégia gráfica que
influenciou a criação dos cartazes de cinema do gênero aventura da
década de 20 até década de 60
Análise do alinhamento estratégico entre o departamento de TI e
administrativo nos sistemas de Telecomunicações em empresas de
Engenharia Civil
Determinação da influência da elevação da temperatura na
resistência à compressão paralela e na resistência ao cisalhamento
de madeira
Desenvolvimento de software para elaboração de projetos de
aterramento elétrico (renovação)
Avaliação do uso de resíduos da pasta de cimento Portland tratados
termomecanicamente
Museus interativos: equacionamento arquitetônico como fator de
otimização operacional
Pesquisa de preços para a produção de um índice de preço ao
consumidor – IPC (renovação)
Deposição e alinhamento por dieletroforese de nanotubos de
carbono em matrizes poliméricas
Geoprocessamento aplicado ao monitoramento e controle de
impactos ambientais de atividade minerária em área urbana: estudo
de caso do condomínio Morro do Chapéu em Nova Lima/MG
Determinação dos coeficientes de descarga de orifícios de parede
delgada, de seção circular, afogados, escoando água com
velocidades médias até 0,60m/s
Avaliação de desempenho de processos de tratamento de fissuras
na construção civil
Possibilidades do uso das operações urbanas consorciadas como
instrumento de regularização urbanística: o caso de Belo Horizonte
Água recuperada
Outra_pesquisa sobre brincadeiras urbanas

PROFESSOR COORDENADOR/EMAIL
Alejandro Perez Duarte Fernandez
aperez@fumec.br
Alexandre Monteiro de Menezes
amenezes@fumec.br
Cláudia Terezinha Teixeira Almeida
ctta@fumec.br
Marco Elísio Marques
marco.marques@fumec.br
Eduardo Chahud
chahud@fumec.br
Elmo Augusto Alves
elmo@fumec.br
Guilherme Lanna Reis
guilhermelr@fumec.br
Joel Campolina
joel@fumec.br
José Henrique da Silva Júnior
jhsj@fumec.br
Kássio André Lacerda
kassio@fumec.br
Marcelo de Ávila Chaves
avila@fumec.br
Marcos Rocha Vianna
mrvianna@fumec.br
Otávio Luiz Nascimento
otavioln@fumec.br
Reginaldo Magalhães de Almeida
ralmeida@fumec.br
Róccio Rouver Rosi Peres
roccio@fumec.br
Samy Lansky
samy@fumec.br
Virgílio Schettino Faria
virgilio@fumec.br

Aplicação da Metodologia Termoeconômica para a determinação
dos custos de produção de energia elétrica e de vapor em uma usina
de Etanol
PROJETOS EM ANDAMENTO – 2 anos (Ago/14 a Jul/16)
PROJETO
PROFESSOR COORDENADOR/EMAIL
Sociologia, Arte e Design: pesquisa de campo em design social
Andréa de Paula Xavier Vilela
avilela@fumec.br

Viabilidade técnica da utilização de graute produzido com agregados
reciclados para o reforço de blocos de alvenaria estrutural de
concreto de agregados reciclados
Córrego do Estrangulado - simulação de cenários futuros ambientais
decorrentes de expansão urbana
Reflexão sobre as imbricações entre moda e inovações tecnológicas
atuais

Edna Alves Oliveira
ednaao@fumec.br
Elisabete de Andrade
beteandrade@fumec.br
Vanessa Madrona Moreira Salles
vsalles@fumec.br

