
# Nº DO PROCESSO TÍTULO INSTITUIÇÃO PARECER CONCLUSIVO

1 APQ-04580-18
Sensoriamento remoto para medição do campo de velocidade e do transporte de partículas em escoamentos com baixas lâminas de 

água usando termografia infravermelha em modelos físicos de superfícies urbanas.
UNIFAL NÃO RECOMENDADA

2 APQ-04620-18 Desenvolvimento de novos materiais e processos para conversão eficiente de energia solar em combustíveis UFU NÃO RECOMENDADA

3 APQ-05034-18 Enzimas modificadoras de histonas como alvo de novas drogas para o tratamento de doenças parasitárias negligenciadas UFV NÃO RECOMENDADA

4 APQ-05058-18
Papel do fator de transcrição WRKY45 no controle da respiração alternativa e da expressão de genes relacionados ao catabolismo 

de aminoácidos sob condições de estresse
UFV NÃO RECOMENDADA

# Nº DO PROCESSO TÍTULO INSTITUIÇÃO PARECER CONCLUSIVO

1 APQ-04601-18
Comparative analysis of compressive strength tests at age of 28 and 90 days and density of products using chemical additives in 

cementing radioactive waste
CNEN/CDTN NÃO ENQUADRADA

2 APQ-04646-18 Genomas de alta resolução de espécies de vertebrados silvestres do Brasil UFMG ENQUADRADA

3 APQ-04782-18
Otimização de LPMOS Direcionadas por Genômica, Proteômica e Engenharia de Proteínas para Aprimoramento de Coquetéis 

Enzimáticos Celulolíticos
UFV NÃO ENQUADRADA

4 APQ-04808-18
Modelagem matemática para elucidar o potencial de redução de dose de Inibidores de Tirosina-Quinase no tratamento de Leucemia 

Mieloide Crônica
UNIFEI ENQUADRADA

5 APQ-04822-18 Energia escura e observações UNIFAL ENQUADRADA

6 APQ-04858-18 Transceptores 5G para Redes em Áreas Remotas INATEL DESCONSIDERADA

7 APQ-04875-18 Lacunas de conhecimento e processos de diversidade de epífitas vasculares Neotropicais UNIFAL ENQUADRADA

8 APQ-04936-18 Desvendando o potencial da utilização de silagem de leguminosas na alimentação de ruminantes UFV ENQUADRADA

9 APQ-04955-18
Eventos climáticos extremos: Resiliência e resistência da estrutura e funcionamento ecossistêmicos em riachos tropicais e 

temperados (EXTREME)
UFSJ ENQUADRADA

10 APQ-04963-18 microBRsoil: Inovação em produtividade agrícola na era da Inteligência Artificial UFLA ENQUADRADA

11 APQ-05026-18
A Piraclostrobina aumenta o acúmulo de malato nas folhas e a transcrição de genes inibidores do florescimento na cana de açúcar 

via o metabólito regulador Tre6P
UFLA ENQUADRADA

12 APQ-05039-18
Atmosfera Modificada na Conservação Pós-Colheita de Lippia origanoides Kunth. E Ocimum gratissimum L. ao longo do 

armazenamento
UFV NÃO ENQUADRADA

13 APQ-05050-18 DETECção de hábitats de vegeTação sobre mInério de ferro por VEículos aéreos não-tripulados - DETECTIVE UFV NÃO ENQUADRADA

14 APQ-05055-18
Revelando a dinâmica dos fluidos durante processos de recuperação de petróleo em rochas porosas: uma abordagem 3D baseada 

em técnicas de imagens de raios X e nêutrons
UFMG NÃO ENQUADRADA

15 APQ-05082-18
Efeito Da Pressão Do Tempo Em Consumidores Nos Diferentes Níveis De Foco Regulatório. Um Estudo Experimental No Contexto 

Dos Produtos Orgânicos No Brasil E Na Europa
UFU ENQUADRADA

16 APQ-05091-18 Transceptores 5G para Redes em Áreas Remotas INATEL ENQUADRADA

17 APQ-05093-18 Processamento de numerais multidigitais: investigação genética e translíngüistica em português brasileiro e alemão UFMG NÃO ENQUADRADA

18 APQ-05095-18
Estudo de materiais de mudança de fase (PCM) e desempenho termo energético de edificações passivas no clima tropical com 

monitoramento de ambiente e otimização baseada em simulação
UFV NÃO ENQUADRADA

19 APQ-05100-18 Discriminação, Luta Constante
3D Lopes - Artigos para 

Impressoras 3D Ltda
NÃO ENQUADRADA

20 APQ-05102-18
Desenvolvimento de um modelo de reconstrução paleoclimática utilizando registros de pólens de remanescentes florestais em Minas 

Gerais: uma alternativa para prever impactos das mudanças climáticas futuras
UFV NÃO ENQUADRADA

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2020.
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PROPOSTAS SUBMETIDAS À DFG E NÃO RECOMENDADAS PARA CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO: 

1 - O prazo para interposição de recursos é de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após a data de publicação deste resultado no Diário Oficial “Minas Gerais”.

2 - Para visualizar a justificativa da não recomendação aprovação do processo basta acessar o sistema Everest (http://everest.fapemig.br), digitar login e senha, selecionar a opção "Acompanhar Processos" no menu esquerdo e clicar no processo.

PROPOSTAS NÃO RECOMENDADAS PARA SUBMISSÃO À DFG

Enquadrada: A proposta atende aos objetivos e requisitos da Chamada, mas não foi priorizada para submissão à DFG em face da alta demanda qualificada.

Não recomendada: A proposta foi submetida à DFG para avaliação e não foi recomendada para contratação.

Não enquadrada: A proposta não atende aos objetivos e requisitos da Chamada.

Desconsiderada: A proposta foi desconsiderada por ter sido submetida em duplicidade.


