
Nº Nome do Projeto Origem Situação

22 DLA 89,50
APROVADO

1 DNS
87,00 APROVADO

9 DLA

86,00 APROVADO

2 Comparação da eficiência de aula ativa versus expositiva no ensino de Ecologia Básica DBG
85,50 APROVADO

19 Metodologia “Instrução Pelos Colegas”: disseminação e estudo da efetividade DPF
85,00 CLASSIFICADO

16
DPE

85,00 CLASSIFICADO

15 DMA 83,50
CLASSIFICADO

12 DBG 83,00
CLASSIFICADO

18 DED 79,50
CLASSIFICADO

7 Qualificação de discentes para utilização de recurso tecnológico de alta importância para sua prática profissional DES 78,50
CLASSIFICADO

26 Sociologia Interativa: O Ensino de Sociologia no Ensino Médio através do uso de novas mídias DCS
78,25 CLASSIFICADO

17 Dança na cultura digital: criação em dança mediada por dispositivos tecnológicos. DAH 78,00
CLASSIFICADO

5 Heliodon de baixo custo para o ensino de Arquitetura e Urbanismo DAU 77,25
CLASSIFICADO

27 Tutores no Cooperativismo DER 75,50
CLASSIFICADO

4 COLUNI
69,75 NÃO CLASSIFICADO

28 DGE 68,00
NÃO CLASSIFICADO

3
CRP

61,00 NÃO CLASSIFICADO

6 Efeitos de um trabalho com a intertextualidade no curso de Pedagogia: o caso da dinâmica “sucos e teias” DPE 48,50
NÃO CLASSIFICADO

                         Avaliação do Projeto de Pesquisa em Ensino – FUNARBEN
                             CAMPUS VIÇOSA

      Nota Final      
    

O uso do dicionário online bilíngue libras/língua portuguesa como ferramenta tecnológica de ensino e aprendizagem na 
formação de professores 

Inovação em Docência Universitária e Aprendizagem Significativa: o Papel Estratégico das Metodologias Ativas no Processo de 
Ensino, Aprendizagem e Avaliação

Investigando o uso de gêneros discursivos no contexto acadêmico: como os professores dos cursos de Física, Química e 
Matemática trabalham a linguagem, ou como usam os recursos textuais e linguísticos para avaliarem os conhecimentos 
construídos pelos alunos

As ações afirmativas e a democratização do acesso ao ensino público de qualidade: O CAP-COLUNI/UFV e seu papel de 
transformação pessoal 

Mundos matemáticos: constituindo propostas a partir de perspectivas de professores e alunos para os cursos de Licenciatura e 
Bacharelado em Matemática

Os docentes formadores que atuam nos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Viçosa - 
uma comunidade de aprendizagem 

O fenômeno da retenção entre alunos atendidos pela assistência estudantil da UFV: Implementação das ações para reduzir a 
retenção

Geografia do esporte e do turismo: o que se aprende em sala de aula?

Espaços não formais de educação e a resistência da cultura negra na Universidade Federal de Viçosa: por uma pedagogia da 
raça e da diversidade

Uso de softwares livres através de oficinas para auxiliar as disciplinas do ciclo básico de matemática da Universidade Federal 
de Viçosa- Campus Rio Paranaíba.



11 Um Jogo de Tabuleiro para Auxiliar o Ensino da História da Computação CRP 84,00
APROVADO

20 Cooperativismo e educação cooperativa nas escolas: Uma aplicação em municípios da região do Alto Paranaíba, MG. CRP
80,25

APROVADO

13 CRP 77,50
CLASSIFICADO

10
Desenvolvimento de software livre para utilização no ensino da disciplina de projeto geométrico de estradas CRP

76,00 CLASSIFICADO

21
Avaliação das atividades de ensino de empreendedorismo na Universidade Federal de Viçosa (UFV) CAF

87,00 APROVADO

14
Biologia Celular lúdica e o jogo da célula CAF

83,00 APROVADO

8 CAF
80,50 CLASSIFICADO

23 CAF
74,00 CLASSIFICADO

25 CAF 65,00
NÃO CLASSIFICADO

24 CAF 28,00
NÃO CLASSIFICADO

29 Interferências do ambiente na motivação das aulas de Educação Física no ensino médio da cidade de Florestal/MG CAF 23,50
NÃO CLASSIFICADO

Nº Nome do Projeto Origem Situação

2 DEL
89,00 APROVADO

11 Dicionário bilíngue de libras: tecnologia como ferramenta de inclusão educacional DLA 87,00
APROVADO

4 DCS
83,00 APROVADO

                           CAMPUS RIO PARANAÍBA

Desenvolvimento e uso de instrumentos alternativos para ensino de Logística e avaliação do impacto no aprendizado: 
utilizando jogos de empresas.

                             CAMPUS FLORESTAL

Desenvolvimento de módulos didáticos relacionados à transferência de calor para a disciplina  EAF388 – Laboratório de 
fenômenos de transporte

A perspectiva CTS e aspectos da neuroeducação na formação de alunos e professores no entendimento sobre a natureza da 
ciência

Diagnóstico das disciplinas com elevados índices de reprovação na Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal: Uma 
visão do professor 

Práticas pedagógicas em aulas de Educação Física escolar e em atividades extra-classe para ganho de força, através do 
levantamento de peso olímpico

         Avaliação do Projeto de Pesquisa em Ensino -  CEAD

      CAMPUS VIÇOSA

      Nota Final      
    

Impressora 3D como recurso didático no processo educacional de cegos e de pessoas com 
 baixa visão: as TICs como instrumentos pedagógicos 

O uso do ambiente virtual de aprendizagem voltado para usuários cegos, surdos, com baixa visão e deficiência auditiva: testes 
para aperfeiçoamento do AVA acessível.



13 O ensino a distância como proposta para as aulas práticas da engenharia de produção DEP

83,00 APROVADO

7 Avaliação do uso de uma Plataforma Virtual como estratégia inovadora no ensino da Parasitologia Humana DEM

81,00 APROVADO

16 Desenvolvimento de um programa de Educação empreendedora na UFV DEP

80,00 APROVADO

6

DLA

80,00 APROVADO

15 Uso do Pacote de Realce de Imagens Orbitais no Ambiente Julia Visando Otimização na Aplicação de Rotinas DCE

79,50 APROVADO

9

DAU

78,50 CLASSIFICADO

12 Sociologia Interativa: O Ensino de Sociologia no Ensino Médio através do uso de novas mídias DCS

78,25 CLASSIFICADO

5 DCS 75,00
CLASSIFICADO

1 DEA 67,00 NÃO CLASSIFICADO

8 O ensino de Química de modo periódico: Homogeneizando o ensino. DPE
51,50

NÃO CLASSIFICADO

10 MMO - Monitoria de Matemática On-line DMA 34,50 NÃO CLASSIFICADO

3 Produção de vídeoaulas criando novas experiências didáticas visando à melhoria do processo de ensino e aprendizagem CRP 85,50
APROVADO

14
CRP

80,00 APROVADO

A produção de um curso on-line para o ensino e a aprendizagem de Português do Brasil para estrangeiros residentes no 
exterior

Novos paradigmas para o processo de ensino e aprendizagem: análise de salas de aulas com inserção de tecnologias da 
informação e da comunicação

A linha tênue entre o humano e o não humano em época de avanço tecnológico e seus limites 
Éticos a tecnologia audivisual como método e como pauta 

Desenvolvimento de metodologias de ensino através da tecnologia da informação e comunicação para uso correto e efetivo de 
máquinas agrícolas em pequenas e médias propriedades da zona da mata mineira

               CAMPUS RIO PARANAÍBA

Aplicação do software REALTEC como ferramenta auxiliar na execução e compreensão de atividades acadêmicas na disciplina 
Prática Contábil.
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