Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Câmpus Salinas

PORTARIA Nº. 0277/2014 – GABINETE DA DIREÇÃO
Dispõe sobre o Resultado
Preliminar do Programa
Institucional de Bolsas de
Extensão deste Câmpus.
O Diretor Geral Substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Norte de Minas Gerais – Câmpus Salinas, Professor Thiago
Moreira dos Santos, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº
457, de 02/08/2013, publicada no Diário Oficial da União no dia 05/08/2013 ,
RESOLVE:
Art. 1º. HOMOLOGAR o Resultado Preliminar dos projetos
submetidos ao Programa Institucional de Bolsas de Extensão - PIBEXIFNMG 2014 do Câmpus Salinas regido pelo Edital nº. 018/2014 - IFNMG CÂMPUS SALINAS.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, ficando revogadas
as disposições em contrários.

Câmpus Salinas do IFNMG, 23 de maio de 2014.

Thiago Moreira dos Santos
Diretor Geral Substituto

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Câmpus Salinas

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº. 0277/2014 - GABINETE DA DIREÇÃO
NOME DO PROJETO
Manejo sustentável do barbatimão em uma comunidade
rural na região do alto rio pardo/MG
Plano de educação ambiental para preservação da
floresta ciliar do rio bananal, Salinas/ MG.

TOTAL

CLASSIFICAÇÃO

127,7

1º

118,0

2º

Sensibilização socioambiental da comunidade escolar
do município de Salinas/MG, utilizando atividades
lúdicas, teóricas e práticas

111,3

3º

Ferramenta web para estimativa do consumo e custo de
energia elétrica em sistemas de irrigação utilizados na
agricultura familiar.

104,1

Escrituração zootécnica: transformando a propriedade
rural em uma empresa rural na região de Salinas Minas Gerais.
Etnobotânica: diversidade, uso e conservação do
Cerrado no assentamento Americana
Paisagismo e Jardinagem: Recomposição Preliminar no
Parque de Exposições Adail Melo - Salinas – MG.
Catalogação das espécies vegetais nativas da mata
secado norte de Minas Gerais.

SITUAÇÃO
Contemplado
Contemplado

Contemplado
4º
Contemplado
89,91

5º
Contemplado

88,3

6º

79,9

7º

Contemplado

Contemplado
77,7

8º

Utilização da flora nativa como instrumento para ensino
da educação ambiental em escolas publicas do
município de Salinas MG.

76,11

9º

Popularização do uso do kefir como estratégia para
estimular práticas alimentares saudáveis e o consumo
de alimentos funcionais.

73,0

Uso de esgoto tratado para produção de Triplaris
gardneriana Weed, como subsídio para restauração de
mata ciliar do rio Salinas.

66,7

Análise
quali-quantitativa
e
sugestões
para
melhoramento da arborização do Bairro Centro de
Salinas-MG. _ Alison A. Ribeiro.

62,4

Avaliação higiênico-sanitárias e contribuições técnicas
para os manipuladores do refeitório do IFNMG –
Campus Salinas

57,9

Caracterização do perfil sócio-agro-econômico dos
pequenos agricultores e da agricultura praticada no
município de Salinas-MG

55,2

Análise
quali-quantitativa
e
sugestões
para
melhoramento da arborização do Bairro Centro de
Salinas-MG. Ana Paula S. Loiola.

54,9

Estudo da viabilidade de implantação de novas
tecnologias na criação de aves caipira na região da
Barra de S. José - Salinas/MG.

52,1

Contemplado

Contemplado
10 º
Contemplado
11 º
Contemplado
12 º
1º suplente
13 º
2° suplente
14 º
3° suplente
15 º
4° suplente
16 º
5° suplente
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Melhorias no processo produtivo e avaliação das frutas
e hortaliças minimamente processadas comercializadas
no mercado municipal de Salinas MG
Merenda Escolar: um estudo sobre a aceitação e
inserção da bebida composta por mistura de garapa e
suco de frutas regionais por alunos da rede pública de
Salinas MG.
Atividade assistida por animais (aaa) e seus benefícios
em idosos institucionalizados do centro comunitário e
em jovens portadores de necessidades especiais da
APAE no município de Salinas/MG.
Diversificação das bebidas oferecidas no IFNMG
Câmpus Salinas: Uma busca de soluções para atrair a
juventude para consumo de sucos com frutos
regionais, nutritivos, energéticos e economicamente
viáveis.
Requeijão cremoso saborizado e aromatizado com
goiabada e marmelada: uma nova perspectiva com
vistas a popularização e diversificação do consumo.
Elaboração e avaliação físico-química e sensorial de
doce em massa de umbu produzida com fruto maduro e
verde e diferente concentrações de sólidos solúveis
totais
Levantamento da Qualidade de Água da Micro Região
de Salinas-MG.
Elaboração e avaliação físico-química, sensorial e
microbiológica de marmelada produzida com diferentes
concentrações de sólidos solúveis totais.

50,8

17 º
6° suplente

50,3

18 º
7° suplente

45,5

19 º
8° suplente

44,8

1º
Ensino Médio
Contemplado

41,4

35,8

2º
Ensino Médio

Contemplado

3º
Ensino Médio
Contemplado

32,3

20 º

25,8

21 º

Thiago Moreira dos Santos
Diretor Geral Substituto

9° suplente

10° suplente

