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PROJETOS APROVADOS PELO CEP FUCAMP NO ANO DE 2015 

 

1- Análise de risco na concessão de crédito rural 

 

2-Os métodos de recrutamento e seleção utilizados pela gestão pública: o caso da 

Prefeitura Municipal de Monte Carmelo-MG 

 

3-Os benefícios gerados pelo treinamento em empresa de pequeno porte na cidade de 

Monte Carmelo-MG 

 

4-Internação compulsória e involuntária: um estudo sobre os aspectos que envolvem a 

dependência química 

 

5-Gestão de Qualidade: um estudo de caso no Laboratório de Ensaios de Monte 

Carmelo-LEMC 

 

6-A importância do treinamento de pessoas: o caso da empresa Malvina Presentes 

 

7-Os benefícios do uso de tecnologia de informação no desempenho empresarial 

 

8-Avaliação do uso energético de resíduos de madeira em uma indústria de cerâmica 

vermelha do município de Monte Carmelo/ MG 

 

9-A importância dos processos de recrutamento e seleção na empresa Eletrosom S/A 

 

10-Internação compulsória e involuntária: um estudo sobre os aspectos que envolvem a 

dependência química 

 

11-A importância do marketing de relacionamento: um estudo de caso na empresa 

Pollyanna Festas 
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12-Educação Ambiental: realidade e desafios na formação da 

consciência ecológica 

 

13-O desafio da gestão operacional diante a Geração 

 

14-As contribuições do PIBID na formação docente: o professor supervisor na escola 

campo 

 

15-Análise Da utilização De artefatos culturais (Filmes), na formação inicial de 

docentes no Curso de Ciências Biológicas da Fundação Carmelitana Mário Palmério 

 

16- Análise do projeto reinventando o ensino médio e os motivos de seu término na 

perspectiva de professores de Monte Carmelo/MG 

 

17-  O Programa de Bolsas De Iniciação A Docência (PIBID): inserção do licenciando 

no ambiente escolar 

 

18- Representações Sociais sobre educação ambiental dos docentes dos cursos de 

licenciatura da Fundação Carmelitana Mário Palmério 

 

19- Formulação de estratégias a partir da Matriz Swot: análise de uma empresa do setor 

gráfico e editorial de Monte Carmelo/MG 

 

20- Relação entre educação corporativa e produtividade no trabalho: um estudo sobre a 

percepção dos funcionários em uma Instituição do setor bancário 

 

21- Análise da viabilidade da implantação de um plano de cargos e salários na empresa 

J2M contabilidade 

 

22- Analise do planejamento financeiro pessoal dos discentes de administração de uma 

instituição de ensino superior em Monte Carmelo no ano de 2015 

 


