
 

 

   

EDITAL Nº 40/RIFB, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 

RESULTADO FINAL 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL 

DE APOIO E CONSOLIDAÇÃO DE GRUPOS DE PESQUISA – 

PROGRUPOS – PRODUTOS EDUCACIONAIS 

 

O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeado pelo 

nomeado pela Portaria n. 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, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, o resultado final das avaliações 

das propostas encaminhadas ao Edital n. 40/RIFB de 01 de novembro de 2017, informando 

que: 

 

a) Foram recebidos quatro recursos contra o resultado preliminar deste Edital, e todos 

foram indeferidos; 

b) Foram disponibilizados R$208.000,00 provenientes do orçamento da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Inovação para este Edital; 

c) Os coordenadores dos projetos aprovados com financiamento cujos valores foram 

aprovados com ressalvas devem encaminhar nova planilha orçamentária ajustada, 

conforme orientações encaminhadas por e-mail pela PRPI. 

 

 

Proposta Campus 
Nota 

Final 
Situação 

Valor 

aprovado 

Ensino de Computação nos Cursos 

Técnicos Integrados: Produção de 

Material Pedagógico Interativo 

Taguatinga 8,76 
Aprovado com 

financiamento* 
R$25.585,84 

‘Biologia em Conexão’: videoaulas 

como organizadores prévios da 

aprendizagem de conteúdos de 

biologia para alunos da educação 

profissional e tecnológica 

Planaltina 8,14 
Aprovado com 

financiamento* 
R$26.000,00 

Artifícios de multiletramentos: 

desenvolvimento de plataforma 

digital 

Brasília 7,92 
Aprovado com 

financiamento* 
R$26.000,00 

Narrativas orais de vida em 

comunidades periféricas do 

Taguatinga 

Centro 
7,08 

Aprovado com 

financiamento* 
R$20.900,00 



 

 

território brasileiro: espaço e 

memória 

Uso de metodologias ativas e 

instrumentos paradidáticos de 

botânica para diferentes níveis de 

ensino 

Planaltina 7,05 
Aprovado com 

financiamento 
R$26.000,00 

Caixa de ciências: um ‘laboratório 

portátil’ para estudantes do Ensino 

Médio 

Ceilândia 6,98 
Aprovado com 

financiamento 
R$26.000,00 

Instrumentação de bancada didática 

para o ensino de condicionamento 

de ar pelo ciclo por compressão de 

vapor 

Taguatinga 5,96 
Aprovado com 

financiamento* 
R$25.600,00 

Cultura e história da alimentação: 

livro paradidático, site de 

divulgação e oficinas didáticas para 

o Ensino Médio e Técnico 

Riacho Fundo 5,81 
Aprovado com 

financiamento* 
R$26.000,00 

Descomplicando os microdados do 

INEP: um estudo aprofundado da 

TRI ao questionário 

socioeconômico das avaliações 

Estrutural - 

Desclassificado 

(descumprimento 

do item 4.2 do 

edital) 

- 

Educação para sustentabilidade no 

Campus: ideias criativas, projetos 

criativos, ações criativas. 

Riacho Fundo - 

Desclassificado 

(descumprimento 

do item 5.3.2.3 

do edital) 

- 

Hidroponia didático-pedagógica Planaltina - 

Desclassificado 

(descumprimento 

do item 4.2 do 

edital) 

- 

Manual de melhores práticas para o 

setor de Eventos 
Brasília - 

Desclassificado 

(descumprimento 

do item 4.2 do 

edital) 

- 

Oficina-escola de restauro de 

mobiliário moderno palaciano 
Samambaia - 

Desclassificado 

(descumprimento 

dos itens 5.3.2.5 

e 5.3.2.6 do 

edital) 

- 



 

 

Proposta para elaboração de um 

livro de experimentos de baixo 

custo na área de Ciências Exatas 

Taguatinga - 

Desclassificado 

(descumprimento 

do item 4.2 do 

edital) 

- 

* Aprovado com ressalvas. 

 

 

 

Brasília, 15 de dezembro de 2017. 

 

 

Original assinado 

ADILSON CÉSAR DE ARAÚJO 

Reitor Substituto 
  

 


