Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
Campus Araçuaí

EDITAL NO 01/2017 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC), JÚNIOR (PIBIC-JR) E PARA O ENSINO
MÉDIO (PIBIC-EM) – IFNMG/FAPEMIG/CNPq
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA O
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA/PIBIC - IFNMG/CNPq

O Diretor-Geral do Campus Araçuaí do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG), por meio da Coordenadoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, no uso de suas atribuições legais, e em
cumprimento ao Edital nº 01/2017, resolve:
Homologar a inscrição dos projetos a seguir:
-A teoria do comportamento planejado em relação ao consumo de água da
comunidade acadêmica do IFNMG-campus Araçuaí.
-Aplicabilidade dos sistemas de recomendação automáticos na sugestão
de conteúdos educacionais: um estudo do estado da arte.
-Criação sustentável de Jataí (Tetragonisca angustula) no IFNMG, campus
Araçuaí, MG.
-Distinção de culturas de plantio no município de Araçuaí utilizando
sensoriamento remoto.
-Elaboração e implantação de um programa de treinamento esportivo
auxiliado por sistema computacional de gestão de dados para
aprimoramento físico e técnico de jovens atletas.
- Lab_iot: Estudo e desenvolvimento de uma tomada inteligente para
controle de consumo com energia elétrica utilizando arduino.
-Literatura e identidade: a representação do negro e do quilombola na
literatura Brasileira disponível nas bibliotecas das Instituições de
Educação Básica da cidade de Araçuaí-MG.
-Memórias e identidades: um olhar organizacional sobre o mercado
municipal de Araçuaí.
-O movimento ocupa IF no IFNMG: organização estudantil no contexto das
reformas do ensino médio.
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-Reflexão sobre as práticas de gestão de estoques adotadas em micro e
pequenas empresas de varejo.
-Sementes crioulas, conhecer para preservar.

Araçuaí, 13 de março de 2017.

Aécio Oliveira de Miranda
(Diretor-Geral do IFNMG – Campus Araçuaí)
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