
13/07/2022 12:53 SEI/IFMG - 1251848 - Resultado Preliminar de Edital

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1415704&infra_siste… 1/3

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí 

Coordenadoria de Assuntos Institucionais, Comunicação e Eventos 
Gerência de Gabinete

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

EDITAL Nº 25/2022
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PÓS RECURSOS

 
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS (IFMG) – CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1172 de
20/09/2019, publicada no DOU de 23/09/2019, Seção 2, pág.29, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016,
Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06
de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no
DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, considerando o Edital 25/2022, RESOLVE tornar
públicas as inscrições homologadas após os recursos do Processo Seletivo para o Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação Científica no âmbito do IFMG-Campus Bambuí:
 

PROJETOS COM INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS APÓS RECURSOS *

Título do projeto

Diversidade molecular de cepas de Escherichia coli isoladas a partir da água utilizada na produção do
Queijo Canastra

Letramentos Digitais na sala de aula como ferramenta para construção de uma aprendizagem autônoma e
crítica

Comunidade de libélulas (Odonata), vespas sociais (Vespidae) e aracnídeos (Opiliones) em Cerrado no
Brasil

Conhecimento sobre hemoparasitoses e controle de ectoparasitas em Bambuí-MG

Estudo do tempo de maturação do queijo minas artesanal da microrregião da Canastra: análises
microbiológicas e físico-químicas

Análise de viabilidade da prestação de serviços do Hospital Veterinário Universitário do IFMG – Campus
Bambuí.

Efeitos da detomidina intranasal em cavalos submetidos a tratamento odontológico

Tutores de animais de companhia da região Centro-Oeste de Minas Gerais e sua visão sobre bem-estar e
guarda responsável

Animais de produção na região Centro-Oeste de Minas Gerais: o que os profissionais têm realizado nas
anestesias e no controle da dor?

Boletim de Serviço Eletrônico em 13/07/2022 
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Estudo da omissão de nutrientes minerais na propagação in vitro de pitaya

Associação entre o escore de condição corporal, afecções podais e a espessura do coxim digital em vacas
secas ou em lactação da raça Jersey

Uniformidade de distribuição de líquido de pontas de pulverização hidráulica em mesa padronizada

Aplicação de técnicas de mineração de dados para geração de modelos preditivos de gasto e consumo de
energia elétrica: um estudo de caso na rede federal de ensino do estado de Minas Gerais

Desempenho produtivo de pimentão produzido sobre enxertia em pimentas

Detecção da família de plantas por meio de técnicas computacionais

Compreensão dos tutores sobre vacinação de felinos no município de Bambuí-MG

Curva do pH bucal em equinos alimentados com dieta à base de silagem de baixo amido

Dinâmica quântica não-relativística em um gás de elétrons não interagentes bidimensional curvo

Avaliação dos efeitos da consanguinidade sobre métodos de seleção através de dados simulados e
programas de acasalamento dirigido

Desenvolvimento de um aplicativo para recomendação de corretivos e fertilizantes com base em análise
de solo

Protótipo de uma tabela periódica vocalizada de baixo custo para deficientes visuais

Avaliação da atividade antioxidante de Moringa Oleifera Lam para aplicações em fardos de feno
prismáticos

Criação de método para detecção de grãos de café torrado em imagens

Biofortificação agronômica com zinco na cultura do feijoeiro comum

Perfil soroepidemiológico de influenza suína em criatórios suínos do estado de Minas Gerais

Avaliação da transferência de imunidade passiva em bezerras leiteiras no estado de Minas Gerais

O desenvolvimento do APL de Bambuí com a inserção dos Ambientes de Inovação do IFMG

* Projetos com inscrições homologadas por atenderem ao disposto no item 4 do Edital 25/2022.
 
 

Bambuí, 13 de julho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 13/07/2022,
às 08:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
informando o código verificador 1251848 e o código CRC 9DC16C29.
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