Com financiamento de R$ 647 mil, Unimontes tem 21 propostas selecionadas no edital de Demanda Unive
Qua, 07 de Novembro de 2018 09:59 - Última atualização Sex, 09 de Novembro de 2018 10:03

A Universidade Estadual de Montes Claros teve 21 projetos aprovados nas mais diversas áreas
do conhecimento no âmbito do edital de Demanda Universal 01/2018, da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

No caso específico da Unimontes, os recursos a serem financiados são da ordem de R$
647.594,54 e contemplam propostas de cursos de graduação e de mestrado e doutorado de
pesquisas vinculadas às Ciências da Saúde, Ciências Sociais, Geociências, História,
Biodiversidade, Agronomia, Saúde Mental, Economia, Letras, Zootecnia, Fruticultura e
Infectologia.

A informação foi divulgada na tarde dessa segunda-feira (5/11) e, conforme a Fapemig , foram
selecionadas 760 propostas no total, com prioridade para os projetos de pesquisa científica e
tecnológica e de inovação.

O pró-reitor de Pesquisa da Unimontes, professor Virgílio Mesquita Gomes, destaca que o
edital contempla as instituições que são cadastradas na Fapemig. Ressalta, ainda, o salto
alcançado pela Universidade no âmbito do próprio edital de Demanda Universal.
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Relação completa dos projetos aprovados
Relação projetos da Unimontes

Em 2017, a Unimontes teve 12 propostas aprovadas, com financiamento próximo a R$ 419 mil.
“O aumento na quantidade de projetos aprovados supera os 70% de um ano para outro”.
Quanto aos recursos, completa o pró-reitor, o financiamento para as propostas em 2018 é
54,4% maior que o do ano passado.

Na natureza das pesquisas aprovadas, a abordagem tem temas como Questão Agrária,
Carcinomas de Cabeça e Pescoço, Direitos Humanos e Diversidades, Autismo, Cerrado do
Norte de Minas, Melhoramento Genético de Espécies Vegetais, Narrativas, Fisiologia de
Sementes, Controle Parasitário, Fruticultura (Cacaueiro e Manga), Economia, Produção de
Biodiesel, Leishmaniose, Conflitos Ambientais, Planejamento Regional, Criminalidade e Lei
Maria da Penha.
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