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Tema Título 

02 -  Núcleos Discip. Da AUGM - Ciência e Engenharia de Materiais  
Desenvolvimento de uma nova plataforma de detecção química e 
biológica baseada em avançados nanosensores 

22 - Comitês Acadêmicos da AUGM - Meio ambiente 
Degradação de micropoluentes emergentes por fotoreatores solares de 
baixo custo 

30 - Comitês Permanentes da AUGM - Extensão Universitária  
Apoio à implantação de sistema de produção de peixe no assentamento 
de reforma agraria 26 de outubro em Pompéu/Minas Gerais 

04 - Núcleos Discip. Da AUGM - Educação para integração  
Tecnologia de comunicação virtual aplicada ao autocuidado em diabetes 
Mellitus Tipo 1 

04 - Núcleos Discip. Da AUGM - Educação para integração  
Validação do instrumento de avaliação do conhecimento do profissional 
da área da saúde sobre a doença falciforme 

09 - Núcleos Discipl. Da AUGM - Matemática Aplicada 

Validação de instrumentos via teoria de reposta ao item: uma aplicação 
em instrumento para avaliação de conhecimento sobre doença 
falciforme 

30 - Comitês Permanentes da AUGM - Extensão Universitária  
Oficinas comunitárias de levantamento arquitetônico de moradias em 
situação precária  

22 - Comitês Acadêmicos da AUGM - Meio ambiente 
Oxidação avançada de etilenotioureia por O3 e O3 combinado com 
irradiação UV-C em água: avaliação e identificação de subprodutos 

30 - Comitês Permanentes da AUGM - Extensão Universitária  
Extensão universitária como modelo para criação de políticas 
democráticas para o desenvolvimento rural 



 

 

 

 

Tema Título 

29 - Comitês Permanentes da AUGM - Produção Artística e Cultural Mediação como material didático para o ensino de teatro 

16 - Comitês Acadêmicos da AUGM - Cuidados Primários à Saúde 
Estratégias educativas em Diabetes Mellitus: educação em grupo e visita 
domiciliar 

20 - Comitês Acadêmicos da AUGM - Gênero  Direito à saúde como garantia da identidade de gênero 

16 - Comitês Acadêmicos da AUGM - Cuidados Primários à Saúde 
Desenvolvimento do autocuidado de usuários com diabetes: construção 
de metas e superação barreiras  

22 - Comitês Acadêmicos da AUGM - Meio ambiente 
Tratamento de efluente industrial contendo antibiótico por processo 
combinado de tratamento biológico e ozonização  

17 - Comitês Acadêmicos da AUGM - Ciências Políticas e Sociais  
O mito do Estado Democrático de Direto: a retórica dos direitos 
fundamentais como instrumento de opressão 

15 - Comitês Acadêmicos da AUGM - Águas  História visual da urbanização da Bacia do Córrego do Cardoso  

17 - Comitês Acadêmicos da AUGM - Ciências Políticas e Sociais  
Eliana Silva, mais uma ocupação: uma análise da atuação do Estado no 
processo de despejo da ocupação Eliana Silva, Belo Horizonte 

29 - Comitês Permanentes da AUGM - Produção Artística e Cultural 
Imagem, ética e estética na literatura dramática e no texto espetacular 
latino-americano 

08 - Núcleos Discip. Da AUGM - Literatura: Imaginário, Estética e Cultura  
Desafios para a pesquisa acerca da representação na literatura e nas 
artes da memória de violência dos povos andinos peruanos 

17 - Comitês Acadêmicos da AUGM - Ciências Políticas e Sociais  
O processo de subjetivação do político: a construção do sujeito político 
enquanto ser social 

 


