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 (ENSINO SUPERIOR) – PIBIC IFB – 2017/2018 (EDITAL 13/2017)
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 13/2017 (PIBIC IFB), informando que:

a) Foram disponibilizadas 15 cotas de bolsas neste edital;
b) Foram recebidos 50 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 FAP-DF
e a disponibilidade orçamentária, a PRPI decidiu conceder mais 21 cotas de bolsas, totalizando 36;
d) Foram interpostos 03 (três) recursos e todos foram indeferidos;
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 13/2017”.
f) Os proponentes que tiverem interesse podem solicitar as avaliações de seus projetos pelo e-mail
prpi@ifb.edu.br.

Nº

Campus

Título

A representação social das políticas de
1 Riacho Fundo ações afirmativas em notícias da mídia
on-line

2

Planaltina

3

Planaltina

Avaliação de diferentes estratégias didáticas para ensinar evolução por seleção
natural na educação básica
Hidrólise enzimática das proteínas do farelo de soja tostado para liberação de
peptídeos criptografados antibacterianos

Média Avaliaproje- ção curto
rículo
96

56,25

93

46,25

91

45

Nota
Final

Resultado

Aprovado e
contemplado
152,25
com uma bolsa
Aprovado e
contemplado
139,25
com uma bolsa
136,00 Aprovado e
contemplado
com uma bol-
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Planaltina

Cinética da secagem de polpa de banana
pelo processo Foam Mat Drying

90

45

135,00

Planaltina

Biodiversidade de drosofilídeos (insecta,
diptera) associada a matas degradadas
no cerrado

85,5

46,25

131,75

6

Planaltina

Construindo uma ideia de ensino prático
sobre fotossíntese, nutrição vegetal e autotrofismo com o cultivo de rabanetes
(Raphanus Sativus L.)

96

34,5

130,50

7

Planaltina

Implantação de lavoura cafeeira com diferentes tipos de cultivares e adubações
no IFB campus Planaltina

96,5

30

126,50

Gama

Língua Estrangeira para o eixo Produção
Industrial: análise de necessidades da situação-alvo e planejamento curricular

95,5

30

125,50

Gama

Avaliação do potencial antimicrobiano
do óleo essencial de gengibre (Zingiber
officinale) aplicado em linguiças de
frango tipo frescal

79

46

125,00

10 Taguatinga

Desenvolvimento de um protótipo para
análise e geração de consultas SQL sobre repositório de dados abertos

82

38,5

120,50

88

32

120,00

12 Planaltina

Sanitização de ovos caipiras para incubação artificial: alternativas ao formaldeído

98

21,25

119,25

13 São Sebastião

Como se fosse da família: o trabalho doméstico no romance brasileiro

94

24

118,00

88,5

27,75

116,25

4

5

8

9

Educação em busca de sentido – um es11 São Sebastião tudo em análise de discurso crítica sobre
o Escola na Rua

A construção das identidades femininas
14 São Sebastião em canais de vídeo de youtubers brasilienses

sa
Aprovado e
contemplado
com uma bolsa
Aprovado e
contemplado
com uma bolsa
Aprovado e
contemplado
com uma bolsa
Aprovado e
contemplado
com uma bolsa
Aprovado e
contemplado
com uma bolsa
Aprovado e
contemplado
com uma bolsa
Aprovado e
contemplado
com uma bolsa
Aprovado e
contemplado
com uma bolsa
Aprovado e
contemplado
com uma bolsa
Aprovado e
contemplado
com uma bolsa
Aprovado e
contemplado
com uma bolsa
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Impactos da aplicação de técnicas secreAprovado e
tariais no gerenciamento das atividades
contemplado
15 São Sebastião
90,5
23,75
114,25
do grupo de pesquisa educação em ciêncom uma bolcias do IFB – Campus São Sebastião
sa
Eficiência de propagação de espécies de
Aprovado e
bambu empregadas na bioconstrução por
contemplado
16 Gama
92
22
114,00
meio de plantios direto e indireto de secom uma bolmentes e estacas
sa
Aprovado e
contemplado
17 Brasília
A subjetividade na dança
82
32
114,00
com uma bolsa
Aprovado e
Formação de mulheres em ciências e
contemplado
18 Taguatinga
87,5
26
113,50
tecnologia: desafios e possibilidades
com uma bolsa
Processamento de água de coco verde no
Aprovado e
Distrito Federal: métodos de conservacontemplado
19 Gama
88
23,25
111,25
ção e caracterização físico-química, micom uma bolcrobiológica e sensorial
sa
Aprovado e
O ensino de Língua Portuguesa através
contemplado
20 Planaltina
90,5
19,5
110,00
dos textos multimodais
com uma bolsa
Aprovado e
O desafio de recomeçar: histórias de
contemplado
21 São Sebastião vida das mulheres estudantes da EJA em
94
15,25
109,25
com uma bolescolas públicas de São Sebastião
sa
Aprovado e
Espelhos Negros: a imagem da mulher
contemplado
22 São Sebastião
93,5
15,25
108,75
negra na obra de Cristiane Sobral
com uma bolsa
Aprovado e
Lógica de Programação no Ensino Funcontemplado
23 Taguatinga
damental e seus efeitos sobre o Ensino
82
26
108,00
com uma bolde Matemática
sa
Aprovado e
Ancestralidade e cultura: a trajetória do
contemplado
24 São Sebastião povo afrodescendente em São Sebastião- 94,5
8
102,50
com uma bolDF
sa
A Tertúlia Literária Dialógica na formaAprovado e
ção de professores: relatos de experiênTaguatinga
contemplado
25
cias e crenças de estudantes de
88
14
102,00
Centro
com uma bolLetras/Espanhol do IFB - Campus Tasa
guatinga Centro
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Letramentos acadêmicos: os caminhos
Aprovado e
do Ensino Médio à Universidade - tracontemplado
26 São Sebastião vessias ou saltos? Os gêneros textuais
95
6,5
101,50
com uma bolem foco sob perspectiva crítica dos dissa
cursos do letramento
Aprovado e
Espaços e espacialidades em O Sol se
contemplado
27 Riacho Fundo Põe em São Paulo, de Bernardo Carva91,5
9
100,50
com uma bollho
sa
Aprovado e
Modelagem matemática interdisciplinar
contemplado
28 Taguatinga
87,5
13
100,50
no ensino de Física
com uma bolsa
Aprovado e
A "Segunda Via do Romance de 30" :
contemplado
29 São Sebastião entre o regionalismo e o intimismo na
94
6
100,00
com uma bolobra de Lúcio Cardoso
sa
Aprovado e
A formação de professores para a prática
contemplado
30 São Sebastião
97,5
2
99,50
reflexiva: a teoria em prática
com uma bolsa
Aprovado e
A inclusão escolar no Ensino Médio Incontemplado
31 Riacho Fundo tegrado do Instituto Federal de Brasília:
98
0
98,00
com uma bolperspectivas para além do diagnóstico
sa
Aprovado e
Confecção de espectrômetros de baixo
contemplado
32 Taguatinga
83
15
98,00
custo para aplicações didáticas
com uma bolsa
Aprovado e
Modelos de entonação de enunciados de
contemplado
33 São Sebastião cortesia do português do Brasil – corpus 91,5
5
96,50
com uma boldo Distrito Federal
sa
Aprovado e
contemplado
34 Gama
A arte que revela a beleza matemática
90
4,5
94,50
com uma bolsa
Aprovado e
A estética da crueldade: do renascimento
contemplado
35 São Sebastião à contemporaneidade, do drama à Grap92
0
92,00
com uma bolhic Novel
sa
Avaliação dos efeitos da fragmentação
Aprovado e
de habitat sobre as comunidades de becontemplado
36 Planaltina
souros rola-bosta (Scarabaeidae, Scara86
4,75
90,75
com uma bolbaeinae) associadas a fitofisionomias de
sa
cerrado

37

38

39

40

41
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O uso das TIC e a formação inicial e
Gama
continuada de professores do ensino su- 73,5
13,5
87,00
perior no Instituto Federal de Brasília
Desenvolvimento de uma ferramenta
Gama
computacional para cálculos na área de
80
3
83,00
alimentos
Formação de professores para atuação
São Sebastião na educação de jovens e adultos: teoria e 72,5
5
77,50
prática
O desempenho discente na disciplina de
Física num curso de Licenciatura em
Gama
72,5
4,5
77,00
Química: quantificação e caracterização
do índice de retenção
Processo de ensino individualizado: as
Riacho Fundo estratégias e metodologias dentro de sala 57
3
60,00
de aula

42 Brasília

Educação e Biologia contra a DCZ (dengue, chicungunha e zikavirose) – adesão
popular com informação de qualidade

43 Planaltina

Identificação de espécies potenciais da
flora do cerrado para o paisagismo

44

45

46

47

48

49
50

Às margens das páginas: os impactos sociais da marginalização homossexual na
Riacho Fundo
representação do homoerotismo e homoafetividade na literatura brasileira
Utilização de extrato da erva cidreira
(Melissa Officinalis) na avaliação de esPlanaltina
tresse em codornas japonesas (Coturnix
Coturnix Japonica) em postura
Atuação dos professores da área de computação na educação básica: contexto
Taguatinga
das escolas da Secretaria de Educação
do Distrito Federal
A gestão das creches em São Sebastião e
São Sebastião os reflexos no desenvolvimento da educação infantil para as crianças da região
Avaliação do comportamento de codorPlanaltina
nas (Coturnix coturnix japonica) criadas
soltas em galpões enriquecidos
Recuperação produtiva de áreas degraPlanaltina
dadas através de um sistema agroflorestal
Gama
Investigação dos processos de significa-

38,5

-

12,5

-

Não aprovado item 5.6 do edital
Não aprovado item 5.6 do edital
Não aprovado item 5.6 do edital
Não aprovado item 5.6 do edital
Não aprovado item 5.4.3 do
edital

Não aprovado 51,00 item 5.4.3 do
edital
-

Desclassificado
- item 3.1.1 do
edital

-

-

-

Desclassificado
- item 4.3.2 do
edital

-

-

-

Desclassificado
- item 4.3.4 do
edital

-

-

-

Desclassificado
- item 4.3.4 do
edital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Desclassificado
- item 4.3.4 do
edital
Desclassificado
- itens 4.3.2 e
4.3.4 do edital
Desclassificado
- item 3.1.1 do
edital
Desclassificado
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ção conceitual num grupo de estudos,
discussões e reflexões de formação inicial de professores - uma pesquisa participante

- item 4.3.3 do
edital

Brasília, 27 de julho de 2017.

Original assinado
ADILSON CÉSAR DE ARAÚJO
Reitor Substituto

