MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA PARA CONCESSÃO
DE BOLSAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA NAS AÇÕES AFIRMATIVAS (ENSINO SUPERIOR) – PIBIC-AF CNPq –
2017/2018 (EDITAL 12/2017)
O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeado pela Portaria Nº
1.609, de 17 de outubro de 2014, publicada no Diário Oficial da União de 20 de outubro de 2014,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público o resultado final das avaliações das
propostas encaminhadas ao Edital 12/2017 (PIBIC-AF CNPq), informando que:

a) Foram disponibilizadas 3 cotas de bolsas neste edital;
b) Foram recebidos 6 projetos referentes ao edital a que este resultado se refere;
c) Considerando o mérito dos projetos aprovados, a concessão de novas cotas de bolsa pela FAPDF e a disponibilidade orçamentária, a PRPI decidiu conceder mais 2 cotas de bolsas,
totalizando 5;
d) Não foram interpostos recursos para esse edital;
e) Os proponentes que tiveram seus projetos aprovados devem preencher e assinar o formulário de
identificação de bolsista, a declaração de orientador, o termo de compromisso de bolsista, o
termo de concessão financeira e enviar para o e-mail prpi@ifb.edu.br até o dia 04/08/2017 com
o assunto “INDICAÇÃO DE BOLSISTA – EDITAL 12/2017”;
f) Os proponentes que tiverem interesse podem solicitar as avaliações de seus projetos pelo e-mail
prpi@ifb.edu.br.

Nº

Campus

Título

1 Planaltina

Assembleias de drosofilídeos (insecta,
diptera) associadas a ambientes florestais no cerrado

2 Planaltina

Elaboração e eficácia de material didático para o ensino de evolução por
seleção natural na educação superior

Investigação do potencial antimicrobiano e da citotoxicidade de extratos e
3 Gama
do óleo essencial produzido a partir
de folhas de Kalanchoe Brasiliensis
Pra que rimar amor e dor? O afeto e a
construção do feminino em Orgulho e
4 São Sebastião
Preconceito e Cinquenta Tons de Cinza
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Resultado

Aprovado e
contemplado
134,75
com uma bolsa
Aprovado e
contemplado
127,25
com uma bolsa
Aprovado e
contemplado
126,50
com uma bolsa
Aprovado e
contemplado
97,50
com uma bolsa
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5 Planaltina

Avaliação agronômica, morfológica e
fisiológica de trigo sob diferentes níveis de água

As estratégias narrativas e discursivas
6 Riacho Fundo e as representações dos espaços em
Mongólia, de Bernardo Carvalho

79

12,75

77,5

9

Aprovado e
contemplado
91,75
com uma bolsa
Não aprovado 86,50
item 5.6 do
edital

Brasília, 27 de julho de 2017.
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