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Nome 

 
    Reserva de vagas 

 
Título do anteprojeto 

 
  Nota 1ª etapa 

 
   Resultado 

 
 

Claudson Cerqueira Santana 

 

Edital Regular ampla 

concorrência 

Construção e validação de um instrumento de 
motivação para aprendizagem de estudantes 
universitários brasileiros na modalidade de ensino 
remoto 

 

87,5 

 

CLASSIFICADO 

 
Geovani Garcia Zeferino 

 

Edital Regular ampla 

concorrência 

Avaliação da agressividade de torcedores de 
futebol: construção de um instrumento, evidências 
psicométricas e aplicação no contexto brasileiro 

 

 

93 

 

 

CLASSIFICADO 

 

Isabela Sallum Guimarães 
Edital Regular ampla 

concorrência 

Desenvolvimento, validação e normatização de 
um instrumento pictórico de avaliação de 
regulação emocional em crianças 

 
          92,5 

 

 

CLASSIFICADO 

 
Jessica Faria Souto 

 

Edital Regular ampla 

concorrência 

Pandemia pelo COVID-19 no contexto de idosos 
com câncer: indicadores das consequências 
psicossociais 

 

 

68 

 

 

ELIMINADO 

Luciana Almeida Santos 
 Edital Regular ampla 

       concorrência 

Construindo recursos para prevenção do suicídio  

93,5 

 

CLASSIFICADO 

 

Luciene Oliveira Rocha Lopes 
Edital Regular ampla 

concorrência 

Análise do impacto da pandemia covid-19 
nas taxas de tentativas de suicídio e suicídio em 
belo horizonte 

 

 
88 

 

 
CLASSIFICADO 

 



 

Nathalya Aparecida Rocha Alves 
Cruz 

Edital Regular ampla 

concorrência 

Tempo para viver e para cuidar: programa de 

intervenção para cuidadores de idosos 

 

 
80 

 

 
CLASSIFICADO 

 

Simone Alves da Silva 
Edital Regular ampla 

concorrência 

Impactos cognitivos e comportamentais na saúde 

mental pós pandemia 

 
45 

 
ELIMINADO 

 
 

Tamyres Roberta Colares Leal 

 

 

  Edital Regular ampla  

concorrência 

Efeitos do reforçamento não-contingente sobre 

aquisição, engajamento, e manutenção de 

desempenho no emparelhamento ao modelo com 

atraso em crianças 

 
 

78 

 
 

CLASSIFICADO 

Thais Frois de Sousa 
  Edital Regular ampla 

        concorrência 

O uso de smartphone e a cognição de idosos  
76,5 

 
CLASSIFICADO 

 

Yesica Nunez Pumariega 
  Edital Regular ampla      

concorrência 

Estratégias de enfrentamento utilizadas por 

docentes do ensino superior para o controle do 

estresse, ansiedade e depressão 

 

 
67,5 

 

 
ELIMINADO 

 
 

Gustavo Thayllon França Silva 

 

 

   Edital Suplementar 

pessoas com deficiência 

Dislexia em escolares proposta de 

desenvolvimento e investigação da eficácia de um 

programa de estimulação da consciência 

fonológica 

 
 

53 

 
 

ELIMINADO 

 


