
               Sistematização das Notas- Avaliação dos Projetos FUNARBEN 

CAMPUS VIÇOSA

Nº Nome do Projeto Origem       Nota Final          Situação

2405 DEM 98,00 APROVADO

2424 DMA 90,50 APROVADO

2428 DLA 90,50 APROVADO

2408 DBG 90,00 APROVADO

2416 DEM 87,00 CLASSIFICADO

2418 DPF 85,00 CLASSIFICADO

2409 DEQ 82,50 CLASSIFICADO

2433 DBV 81,00 CLASSIFICADO

2414 DEQ 80,50 CLASSIFICADO

2425 DAU 80,00 CLASSIFICADO

2421 DEP 70,50 CLASSIFICADO

CAMPUS FLORESTAL

2411 CAF 89,50 APROVADO

2412 CAF 89,00 APROVADO

2419 CAF 88,50 APROVADO

Tecnologias digitais da informação e comunicação no curso de Medicina produção de 
materiais didáticos e avaliação de sua contribuição no processo de ensino-aprendizagem 
no contexto pós-pandemia

Matematização com o GeoGebra

A criação de um repositório para a disciplina de Libras por meio de mídias digitais.

Encontros de saberes e acervo biocultural na formação de professoras e professores na 
UFV: a educação popular e a interculturalidade como caminho

A disciplina laboratório de sensibilidades: promovendo humanização em saúde e cuidado 
de si para estudantes de Enfermagem
Adaptação de disciplinas experimentais de Física em um contexto de ensino remoto 
determinado pela pandemia do COVID-19
O uso de metodologias ativas no ensino de Química associada ao uso de modelos 
tridimensionais compactos: construção dos modelos e elaboração de roteiro de aula

Estudo de caso sobre o Ensino de Botânica no Herbário VIC e o Horto Botânico da UFV, 
espaços não formais de ensino

Novas perspectivas para o ensino e aprendizagem de ciências: estudo de caso

Ensino de Geometria Descritiva: estudo e aplicação de novas abordagens metodológicas

Prática de ensino e aprendizado na construção de um veículo elétrico tipo Fórmula para 
competições acadêmicas

Um protocolo laboratorial de baixo custo para ensino de Biologia Molecular

Biologia molecular na prática: o teste do DNA

UFV Virtual Labs – simulações 3D para práticas de ensino de Ciências da Natureza e suas 
tecnologias



2407 CAF 86,00 CLASSIFICADO

2410 CAF 85,10 CLASSIFICADO

2431 O ensino de estatística fora da matemática o caso da Biologia CAF 79,00 CLASSIFICADO

2415 CRP * DESCLASSIFICADO

* Identificação 

CAMPUS RIO PARANAÍBA

2417 CRP 80,50 APROVADO

2423 CRP 77,00 APROVADO

2434 Software interativo para resolução de exercícios usados em ensino de física CRP 70,50 APROVADO

2422 CRP 55,00 NÃO CLASSIFICADO

2429 Viveiro Educador: ferramenta para o ensino e educação ambiental CRP 53,00 NÃO CLASSIFICADO

A Vingança de Newton 2 – A missão: Um RPG para o ensino de Física Moderna

UFV Virtual Labs – módulo web: ambiente colaborativo e supervisionado para o ensino de 
Ciências Biológicas e suas tecnologias

O desenvolvimento do conhecimento pedagógico de conteúdo de licenciandos da área de 
Ciências para a promoção da alfabetização científica na Educação Básica

Elaboração e postagem de vídeoaulas de imunologia, utilizando metodologias ativas, no 
Canal “CNIB”

Jogos argumentativos: atividades interativas para ampliar a competência argumentativa 
no combate ao senso comum, às fake news e ao Iletramento cientifico, em temas de 
Ciências Políticas, no contexto pós-pandemia

Implantação e manutenção de um banco de microrganismos de referência
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