O INOVARTCC é um prêmio direcionado a estudantes e
professores da disciplina de TCC II que possui o intuito de
reconhecer

produções

científicas

direcionadas

à

identificação de problemas sociais e científicos, bem como
discutir soluções para estas dificuldades.

Para ser premiado, o trabalho precisa possuir três características
definidas como os três pilares do Prêmio INOVARTCC:
a) impacto social e/ou científico;
b) qualidade metodológica aceitável no desenvolvimento de pesquisa
científica;
c) referencial teórico nacional e internacional.

Os trabalhos premiados serão certificados e reconhecidos como melhor Trabalho de
Conclusão de Curso desenvolvido. No primeiro semestre de 2021, os estudantes e o
orientador participarão da minissérie Protagonistas que contará a trajetória dos
pesquisadores no desenvolvimento do estudo. A minissérie será lançada no
Simpósio de TCC e divulgada entre a comunidade, empresas, instituições e
indústrias, além de mídias e veículos de divulgação.
TRABALHOS PREMIADOS
Enfermagem – FASI
- Título: Prevalência de realização do exame de prevenção do câncer do colo uterino por
gestantes e fatores associados.
- Estudantes: Leice Graciele Moreira dos Reis e Shirley Soares Pinheiro1
- Orientadora: Sélen Jaqueline Souza Ruas.
Enfermagem – ICS
- Título: Causas da não efetivação da doação de órgãos por potenciais doadores no norte
de Minas.
- Estudante: Hinglide Pâmela Mendes da Fonseca.
- Orientadora: Leila das Graças Siqueira.

Engenharia Biomédica – FUNORTE Centro Universitário
- Título: Algoritmos de Machine Learning na classificação e
predição de risco cardiovascular.
- Estudante: Aleck Yann Marques de Matos Martins e Jonas
Rodrigues Filho.
- Orientadora: Chrystian Iezid Maia e Almeida Feres.
Engenharia Elétrica – FUNORTE Centro Universitário
- Título: Cadeira de rodas inteligente.
- Estudante: Clara Dállia Alves da Silva e Rafael Renner Souza
Louzada.
- Orientadora: Raphael Pereira Alkmim.
Farmácia – FASI
- Título: Percepção de trabalhadores rurais quanto aos efeitos toxicológicos
do uso e exposição a agrotóxicos.
- Estudante: Débora Pereira Sanches Braga e Eduarda Silva Souza.
- Orientadora: Keyla Laisa Araújo e Saldanha.
Nutrição – FASI
- Título: Consumo alimentar de adolescentes de escolas públicas.
- Estudante: Beatriz Almeida Pinto e Vanessa Ernst.
- Orientadora: Lucinéia de Pinho.
Psicologia – FASI
- Título: Representação social dos direitos sociais das pessoas com deficiência.
- Estudante: Luzilene Duarte Batista e Maria Elizangela Ferreira Santos.
- Orientadora: Jaciany Soares Serafim.
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