MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA PARA CONCESSÃO DE
FINANCIAMENTO POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO E CONSOLIDAÇÃO
DE GRUPOS DE PESQUISA (PROGRUPOS – TECNOLOGIAS INCLUSIVAS E INOVAÇÃO SOCIAL),
OBJETO DO EDITAL RIFB Nº 005/2016 DE 02 DE MARÇO DE 2016.
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeado pela Decreto de 06 de maio de 2015, publicado no
Diário Oficial da União em 06 de maio de 2015, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve:
DIVULGAR - O Resultado Final da seleção de projetos de pesquisa para concessão de financiamento por meio do Programa
Institucional de Apoio e Consolidação de Grupos de Pesquisa (Progrupos – Tecnologias Inclusivas e Inovação Social),
objeto do Edital nº 005/2016, conforme a seguir:
a) Quanto ao recurso recebido e analisado pelo Comitê Gestor de Programas Institucionais de Bolsas e Projetos (CGPIBP):
-O recurso relacionado ao projeto "Célula itinerante: confecção de um modelo celular gigante e desmontável, baseado em
aprendizagem significativa" foi indeferido;
-A cópia da ata da reunião do CGPIBP pode ser retirada na PRPI pelo impetrante do recurso;
b) Os projetos estão ordenados por ordem decrescente de pontuação final;
c) As propostas que obtiveram pontuação inferior a seis (6) pontos foram "não aprovadas", conforme previsto no parágrafo 1°
do Artigo 6° da Portaria Normativa N° 001 de 07 de Junho de 2013 que Regulamenta o Programa Institucional de apoio e
consolidação de grupos de pesquisa – PROGRUPOS;
e) Os projetos que obtiveram pontuação final superior a 6,0 (seis) pontos classificados fora da faixa de financiamento
disponibilizado no edital 005/2016 estão com a situação “Aprovado sem financiamento”;
f) Os proponentes dos projetos aprovados devem agendar horário (entre os dias 16 a 19 de maio de 2016) na Pró-Reitoria de
Pesquisa e Inovação (PRPI) para trâmites relacionados à emissão do Cartão BB Pesquisa por meio do qual será executado o
orçamento destinado ao projeto;
g) Em caso de disponibilidade financeira até o final do exercício 2016 os proponentes dos projetos "aprovados sem
financiamento" poderão ser convidados a desenvolver os projetos.

1)

Projeto de Pesquisa
Brinquedos pedagógicos: da ideia a sala de aula

2) Laboratório de multimeios didáticos para o ensino de Biologia
3) Célula itinerante: confecção de um modelo celular gigante e desmontável, baseado em aprendizagem significativa
4) Educação Estética na educação profissional: o IFB e suas
práticas
5) Produção de bebida vegetal a partir da torta da castanha-do-brasil fermentada por grãos de kefir com atividade probiótica
6) Ecoformação e viveiros florestais: uma perspectiva transdisciplinar na educação profissional
7) Noções sobre doação de órgãos e tecidos para transplante
entre estudantes e profissionais da área de saúde e educação no
Distrito Federal
8) Produção de livros artesanais/autorais: a democratização
da literatura para a transformação
9) Maturação de cervejas artesanais em barricas de madeiras
brasileiras
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10) Decolonialidade: inclusão e inovação social por meio da
construção da arte local e de um reencontro com a pedagogia
da autonomia
11) Proposta para elaboração de um livro de experimentos de
baixo custo na área de Ciências Exatas
12) Laboratório Itinerante de Robótica: desenvolvimento e divulgação de projetos de robótica educacional em escolas de
ensino fundamental e médio do Distrito Federal.
13) Jogos pedagógicos inclusivos
14) IFB+, um aplicativo para extensão da sala de aula e de
apoio pedagógico
15) Defumação de carnes de porco
16) Laboratório de educação matemática: espaço construtivo
e significativo para o conhecimento
*Aprovado com readequações orçamentárias.
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