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Edital Programa Apoio Início Título Campus
32/2010 PIBITI CNPq 2010 O léxico da dança Brasília

32/2010 PIBITI CNPq 2010 Planaltina

32/2010 PIBITI CNPq 2010 Planaltina

32/2010 PIBITI CNPq 2010 Planaltina

32/2010 PIBITI CNPq 2010 Planaltina
32/2010 PIBITI CNPq 2010 Estudo da geração de resíduos sólidos no ifb campus planaltina Planaltina
32/2010 PIBITI CNPq 2010 Estudo da geração de resíduos sólidos no ifb campus planaltina Planaltina

32/2010 PIBITI CNPq 2010 Planaltina

32/2010 PIBITI CNPq 2010 Planaltina

32/2010 PIBITI CNPq 2010 Planaltina

32/2010 PIBITI CNPq 2010 Planaltina

32/2010 PIBITI CNPq 2010 Planaltina

35/2011 IFB 2011 Gama

35/2011 IFB 2011 Gama

Análise do enriquecimento de um plantio de eucalyptus por meio de 
sistema agroflorestal: uma técnica rumo à transição agroecológica

Análise do enriquecimento de um plantio de eucalyptus por meio de 
sistema agroflorestal: uma técnica rumo à transição agroecológica
Avaliação do bem estar das aves manejadas em galinheiro móvel 
utilando práticas agroecológicas
Avaliação do bem estar das aves manejadas em galinheiro móvel 
utilizando práticas agroecológicas

Mapeamento e sistematização de experiências em agroecologia no 
df e entorno
Uso de cobertura viva na lavoura cafeeira: avaliação de impactos no 
manejo de plantas expontâneas
Uso de cobertura viva na lavoura cafeeira: avaliação de impactos no 
manejo de plantas expontâneas
Uso de imagens cbers 2b para quantificar e qualificar áreas 
degradadas na microbacia do córrego corguinho, planaltina (df)
Uso de imagens cbers 2b para quantificar e qualificar áreas 
degradadas na microbacia do córrego corguinho, planaltina (df)

Pesquisa 
integrada

Ensino técnico profissionalizante em brasília: a legitimação da 
dualidade estrutural ou a consolidação do modelo educacional 
inclusivo?

Pesquisa 
integrada

Diagnóstico da cadeia produtiva do morango dos pequenos 
agricultores familiares do df
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35/2011 IFB 2011 Planaltina

35/2011 IFB 2011 Avaliação sanitário alimentar em planaltina Planaltina

35/2011 IFB 2011 Samambaia

35/2011 IFB 2011 Samambaia
82/2011 PIBIC CNPq 2011 Dicionário terminológico ilustrado e eletrônico da dança Brasília
82/2011 PIBIC CNPq 2011 Brasília

82/2011 PIBIC CNPq 2011 Planaltina

86/2011 PIBITI CNPq 2011 Brasília

86/2011 PIBITI CNPq 2011 Brasília
86/2011 PIBITI CNPq 2011 O gesto na dança Brasília
86/2011 PIBITI CNPq 2011 Os afetos do espaço-corpo na arte coreográfica Brasília

86/2011 PIBITI CNPq 2011 Planaltina

86/2011 PIBITI CNPq 2011 Planaltina

86/2011 PIBITI CNPq 2011 Planaltina

86/2011 PIBITI CNPq 2011 Planaltina

Pesquisa 
integrada

A performance como recurso pedagógico interdisciplinar para o 
ensino de arte no ifb

Pesquisa 
integrada

Pesquisa 
integrada

Levantamento de condições inseguras responsáveis por acidentes 
de trabalho em obras de construção civil em samambaia – df

Pesquisa 
integrada

Análise ambiental e geotécnica de área destinada ao aterro sanitário 
do df em samambaia

Metáforas poéticas dos corpos brasilienses
Compostagem de resíduos orgânicos rurais: uma contribuição para a 
melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente
Metodologia de ensino musical para o curso de licenciatura em 
dança no ifb
Metodologia de ensino musical para o curso de licenciatura em 
dança no ifb

Avaliação nutricional e produtiva do capim piatã e do milho irrigado 
em sistema de integração lavoura-pecuária submetido a doses e 
diferentes fontes de fósforo
Diagnóstico rural participativo: um estudo de caso do assentamento 
três conquistas
Diagnóstico rural participativo: um estudo de caso do assentamento 
três conquistas
Integração de aves na lavoura cafeeira: uma alternativa de 
integração lavoura-pecuária
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86/2011 PIBITI CNPq 2011 Planaltina

86/2011 PIBITI CNPq 2011 Planaltina

86/2011 PIBITI CNPq 2011 Planaltina

86/2011 PIBITI CNPq 2011 Planaltina

96/2012 PIBIC CNPq 2012 Brasília
96/2012 PIBIC CNPq 2012 Brasília

96/2012 PIBIC CNPq 2012 Planaltina

97/2012 PIBIC-Af CNPq 2012 Gama

97/2012 PIBIC-Af CNPq 2012 Planaltina

97/2012 PIBIC-Af CNPq 2012 Planaltina

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Brasília
10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Análise estatística do uso das redes sociais no campus brasília Brasília

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Brasília
10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Redes sociais e gestão participativa no campus brasília Brasília

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Planaltina

Integração de aves na lavoura cafeeira: uma alternativa de 
integração lavoura-pecuária
Levantamento florístico das espécies arbóreas e arbustivas em um 
cerrado sentido restrito do ifb
Levantamento florístico das espécies arbóreas e arbustivas em um 
cerrado sentido restrito do ifb
Levantamento florístico das espécies arbóreas e arbustivas em um 
cerrado sentido restrito do ifb
Afetos plásticos e sua composição urbana: uma experiência do 
espaço brasiliense
Dança contemporânea para crianças

Avaliação do processo de vemicompostagem de resíduos orgânicos 
associados a diferentes substratos sob o ponto de vista de 
produtividade de minhocas e de húmus

Levantamento de plantas com fins medicinais utilizadas no distrito 
federal e entorno: produção de extratos e investigação da atividade 
antimicrobiana
Integração da lavoura cafeeira: uma alternativa de incremento de 
renda do pequeno produtor

Tecnologias para o ensino-aprendizagem da performance musical

Ambientes on-line como veículo de divulgação do campus brasília

Proposta de criação de redes sociais para os cursos do campus 
brasília

Abelhas e plantas meliponícolas do cerrado no centro de vigência 
agroecológica do ifb – campus planaltina
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10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Planaltina

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Planaltina

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Planaltina

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Planaltina

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Planaltina

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Planaltina

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Planaltina

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Planaltina

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Planaltina

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Planaltina

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Planaltina
10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 O ensino da música na formação do técnico em agropecuária Planaltina

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Planaltina
10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Planaltina
10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Rendimento de cultivo orgânico de guaco para xarope Planaltina

Avaliação do efeito de diferentes substratos na germinação e 
crescimento de plântulas de gliricidia sepium
Caracterização bioquímica de óleos essenciais de plantas medicinais 
do cerrado
Caracterização bioquímica de óleos essenciais de plantas medicinais 
do cerrado
Construção de composteiras caseiras para tratamento de resíduos 
orgânicos in situ

Flora apícula de importância para apis mellifera l. (hymenoptera: 
apidae) em área de cerrado do ifb – campus planaltina
Influências de fatores envolvidos na aplicação de brincos sobre taxas 
de retenção e incidência de miíases em bovinos
Integração da avicultura com a lavoura cafeeira: uma alternativa para 
o pequeno agricultor
Levantamento de árvores matrizes em um cerrado sentido restrito do 
ifb – campus planaltina

Levantamento de ictiofauna e da qualidade de água dos córregos do 
arrozal, pindaíba e corguinho da bacia do rio são bartolomeu, 
planaltina - df
Levantamento qualitativo e quantitativo da avifauna do campus 
planaltina no ifb
Levantamento qualitativo e quantitativo da avifauna do campus 
planaltina no ifb

Proposta de construção de um protótipo de biogestor para tratar os 
dejetos da ovinocultura
Raizeiros da região de planaltina – df. Quem são eles?
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10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Rendimento de cultivo orgânico de guaco para xarope Planaltina
10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Rendimento de cultivo orgânico de guaco para xarope Planaltina

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Planaltina

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Samambaia

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 São Sebastião

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 São Sebastião

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 São Sebastião

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 São Sebastião

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Taguatinga centro

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Taguatinga centro

10/2012 PIBIC-EM CNPq 2012 Taguatinga centro
107/2012 PIBITI CNPq 2012 Brasília
107/2012 PIBITI CNPq 2012 Brasília

Utilização de software rural pro para gerenciar o processo de 
compostagem do ifb – campus planaltina

Gestão de marcas verdes: um estudo sobre a atual gestão 
sustentável da rede
Hoteleira de brasília e seu percurso para a copa do mundo de 2014

Educação profissional no cenário de trabalho do secretário escolar 
nas escolas públicas urbanas: centro eucacional são francisco e 
escola agrovila em são sebastião – df

Estudo sobre a obtenção de vantagem competitiva no campo 
profissional por meio da aprendizagem do espanhol pelos alunos do 
ifb do campus são sebastião

Estudo sobre a obtenção de vantagem competitiva no campo 
profissional por meio da aprendizagem do espanhol pelos alunos do 
ifb do campus são sebastião

O secretário escolar na rede privada de ensino no centro 
educacional três corações e escola fundamental paraíso: de gestor 
da escola a gestor da secretaria escolar
A economia solidária como propulsora da participação social: um 
estudo de caso de empoderamento no df
Economia solidária e reeducação coletiva: um estudo de caso do 
programa mulheres mil
Fluxos de investimentos direito externo nos países bric de 1990 a 
2008: um estudo comparativo acerca das dinâmicas setoriais
A visão do corpo e dança no cristianismo
O negro na dança
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107/2012 PIBITI CNPq 2012 Gama

107/2012 PIBITI CNPq 2012 Gama

107/2012 PIBITI CNPq 2012 Gama

107/2012 PIBITI CNPq 2012 Planaltina

107/2012 PIBITI CNPq 2012 Planaltina

107/2012 PIBITI CNPq 2012 Planaltina
107/2012 PIBITI CNPq 2012 Planaltina

107/2012 PIBITI CNPq 2012 Samambaia
183/2013 Fabin IFB 2013 Restaurando vidas Brasília
183/2013 Fabin IFB 2013 Alimento de quintal Gama
183/2013 Fabin IFB 2013 Composteira giratória movida a energia solar Planaltina
183/2013 Fabin IFB 2013 Automatizador de persianas para despertador de luz natural Planaltina

183/2013 Fabin IFB 2013 Planaltina

183/2013 Fabin IFB 2013 Planaltina
183/2013 Fabin IFB 2013 Ranking de avaliação social Reitoria

183/2013 Fabin IFB 2013 Samambaia

Avaliação da cinética e determinação das propriedades 
termodinâmicas do processo de secagem de sementes de chia 
(salvia hispanica l.)
Influência do processo de secagem na atividade antimicrobiana de 
óleo essencial obtido de chenopodium ambrosioides l.
Mercado de trabalho e concentração das empresas de transporte 
rodoviário de cargas e logística instaladas no distrito federal
Análise da redução da carga microbiana do leite produzido no ifb, 
campus planaltina após processo de pasteurização lenta
Composteiras caseiras: análise das técnicas construtivas, 
operacionalização e custos

Monitoramento microbiológico de sistemas de tratamento de 
efluentes empregando lodos ativados e digestor anaeróbico e 
correlação com parâmetros físico-químicos
Substratos para produção orgânica de mudas de hortaliças
Aplicabilidade do código florestal para a conservação de répteis em 
matas de galeria no brasil central

Barrinha de cereal com mesocarpo de melancia, farinha de arroz, 
uvas passas, suplemento de proteína e chocolate sabor canela
Balas tipo goma sabor cola com adição de prebiótico e antioxidante 
natural (goma cola nut)

Aplicação de hidrogéis superabsorventes no cultivo de mudas de 
espécies nativas do cerrado
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183/2013 Fabin IFB 2013 Turaccess – turismo com acessibilidade São Sebastião
183/2013 Fabin IFB 2013 Dispositivo de controle de acervo de biblioteca Taguatinga
137/2013 IC IFB 2013 Teatro – texto e ato de educar Taguatinga centro

138/2013 IC IFB 2013 Brasília

138/2013 IC IFB 2013 Brasília

138/2013 IC IFB 2013 Gama

138/2013 IC IFB 2013 Planaltina

138/2013 IC IFB 2013 Planaltina
138/2013 IC IFB 2013 Uso de briófitas em hortas como prevenção à herbivoria Planaltina

138/2013 IC IFB 2013 Planaltina

138/2013 IC IFB 2013 Taguatinga centro

137/2013 IC-EM IFB 2013 Brasília

137/2013 IC-EM IFB 2013 Brasília

137/2013 IC-EM IFB 2013 Acessibilidade em cursos à distância para pessoas com deficiência Gama

Experiência do corpo na dança cristã: desafios e possibilidades 
transcoreográficas
Identidades educacionais nos ambientes virtuais: um estudo sobre 
as redes sociais online vinculadas ao campus brasília/ifb
Intersubjetividade desincorporada: a telepresença docente nos 
cursos técnicos em ead do ifb

Análise do desenvolvimento inicial de dez espécies arbóreas nativas 
do bioma cerrado com potencial para arborização de pastagens

Monitoramento da presença de coliformes totais e escherichia coli no 
processo de compostagem em pequena escala de resíduos 
orgânicos realizada no campus planaltina do instituto federal de 
brasília

A importância de práticas agroecológicas e dinâmicas de 
sensibilização para a construção coletiva da conscientização 
ambiental na escola classe pedra fundamental, planaltina-df
O processo de aquisição da língua de sinais de pessoas com surdez 
na apada no df

O processo de aprendizagem do léxico terminológico da engenharia 
civil e a metalexicografia nas normas brasileiras de regulamentação
Linguagens internacionais acadêmico-científico-profissionais da 
tecnologia da informação na língua inglesa
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137/2013 IC-EM IFB 2013 Gama

137/2013 IC-EM IFB 2013 Planaltina

137/2013 IC-EM IFB 2013 Planaltina

137/2013 IC-EM IFB 2013 Tecnologias para o ensino coletivo de instrumentos musicais e canto Planaltina

137/2013 IC-EM IFB 2013 São Sebastião

137/2013 IC-EM IFB 2013 São Sebastião

137/2013 IC-EM IFB 2013 São Sebastião

137/2013 IC-EM IFB 2013 Taguatinga

137/2013 IC-EM IFB 2013 Taguatinga
137/2013 IC-EM IFB 2013 Semântica web e ontologia: estudo de padrões e tecnologias Taguatinga

137/2013 IC-EM IFB 2013 Taguatinga centro

137/2013 IC-EM IFB 2013 Taguatinga Centro
069/2013 PIBIC CNPq 2013 Avaliação do projeto educar dançando 2005-2013 Brasília

Práticas de leitura e escrita dos alunos do ifb – campus gama – para 
subsidiar o ensino da língua portuguesa

Análise do desenvolvimento inicial de cinco espécies arbóreas 
nativas do bioma cerrado com potencial para arborização de 
pastagens

Avaliação da temperatura da biodegradação de resíduos orgânicos 
de compostagem realizada no campus planaltina do instituto federal 
de brasília

Áreas verdes urbanas e populações circundantes: qual relação? Um 
estudo em são sebastião – df
Meuemprego – portal de empregos e estágios do instituto federal de 
brasília

Os reflexos das novas tecnologias na formação continuada e no 
exercício dos secretários escolares das escolas públicas de são 
sebastião

Implantação de sgbd nosql neo4j para armazenamento de dados de 
transcriptômica provenientes do sequenciamento de rna de anuros

Desenvolvimento de bancada didática para treinamento em sistema 
de condicionamento de ar utilizando o ciclo por compressão de vapor

Educação inclusiva no trabalho do secretário escolar em escolas 
públicas de são sebastião-df
Proposta de avaliação de uso de ludificação no processo de ensino-
aprendizagem de informática
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069/2013 PIBIC CNPq 2013 Mulher negra: o corpo que dança Brasília

069/2013 PIBIC CNPq 2013 Gama

069/2013 PIBIC CNPq 2013 Planaltina

069/2013 PIBIC CNPq 2013 Planaltina

070/2013 PIBIC-Af CNPq 2013 Gama

070/2013 PIBIC-Af CNPq 2013 Planaltina

070/2013 PIBIC-Af CNPq 2013 Planaltina

PIBIC-EM CNPq 2013 Brasília

003/2013 PIBIC-EM CNPq 2013 Brasília

003/2013 PIBIC-EM CNPq 2013 Brasília
003/2013 PIBIC-EM CNPq 2013 Análise da acessibilidade do novo campus gama Gama

003/2013 PIBIC-EM CNPq 2013 Gama

003/2013 PIBIC-EM CNPq 2013 Gama

Avaliação da cinética e determinação das propriedades 
termodinâmicas do processo de secagem de morango.
Implementação e avaliação da produção de lenha ecológica 
utilizando prensa manual em duas comunidades rurais do df.

Monitoramento microbiológico através de microscopia ótica de uma 
estação de tratamento de  efluentes empregando lodos ativados no 
df.

Estudo da atividade tripanocida in vitro do óleo essencial obtido de 
folhas de chenopodium ambrosioides l (amanranthaceae) 
submetidas a diferentes temperaturas de secagem.

Análise das enzimas peroxidase e fosfatase alcalina em amostras de 
leite cru, pasteurizado e longa vida comercializados no entorno do 
instituto federal de brasília, campus planaltina
Perfil socioeconômico de uma comunidade de assentados com 
vistas à implantação de uma agroindústria familiar rural.

                   
                   

   

Identificação das carências e demandas por educação 
profissionalizante dos alunos de ensino médio das regiões 
administrativas de sobradinho i e ii
A articulação acadêmica dos institutos federais de educação, ciência 
e tecnologia para inovação científica e tecnológica
O uso da voz passiva em relatórios de gestão de instituições 
públicas disponibilizadas na web

Comunicação científica ou comunicação tecnológica: o delineamento 
dos fundamentos que caracterizam a produção e comunicação dos 
institutos federais em ciência e tecnologia
Habilidades e competências do profissional de nível médio 
demandadas pelas cooperativas do distrito federal
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003/2013 PIBIC-EM CNPq 2013 Gama

003/2013 PIBIC-EM CNPq 2013 Gama

003/2013 PIBIC-EM CNPq 2013 Planaltina

003/2013 PIBIC-EM CNPq 2013 Planaltina

003/2013 PIBIC-EM CNPq 2013 Taguatinga

003/2013 PIBIC-EM CNPq 2013 Taguatinga centro

063/2013 PIBIC-EM CNPq 2013 Gama

063/2013 PIBIC-EM CNPq 2013 Planaltina

063/2013 PIBIC-EM CNPq 2013 Samambaia

137/2013 PIBIC-EM CNPq 2013 Brasília

137/2013 PIBIC-EM CNPq 2013 Samambaia

O desenvolvimento da competência comunicativa no contexto de 
ensino-aprendizagem de língua estrangeira para a formação de 
profissionais técnicos em logística – considerações e propostas
Representação dos operadores do direito na obra são bernardo, de 
graciliano ramos
Animando a sala de aula: o uso de tecnologias digitais para 
produção de cinema de animação no contexto escolar
Contaminação microbiológica de queijo frescal produzidos 
artesanalmente comercializados na região de planaltina – df

Desenvolvimento de ferramentas de bioinformática para análise de 
dados de metagenômica transcriptômica provenientes do 
sequenciamento de rna de anuros
Divulgação do ifb no distrito federal – busca dos meios mais 
eficientes

Inclusão e tecnologia: o uso das tecnologias assistivas na promoção 
da melhoria da aprendizagem de alunos com necessidades 
educacionais específicas no ifb - campus gama.
Avaliação do desenvolvimento vegetal de plantas de cobertura sob 
regime hídrico variável.
Interação escola-comunidade - educação ambiental e práticas 
sustentáveis como ferramenta para a sustentabilidade
Desenvolvimento colaborativo de uma ferramenta com terminologia 
bilíngue da área de ti

Avaliação da eficácia do novo código florestal brasileiro para a 
conservação de anfíbios terrícolas em matas de galeria do cerrado 
do brasil central
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150/2012 PIBIC-EM CNPq 2013 Brasília

150/2012 PIBIC-EM CNPq 2013 Brasília

150/2012 PIBIC-EM CNPq 2013 Planaltina

150/2012 PIBIC-EM CNPq 2013 Materiais sustentáveis do campus planaltina para produção de arte Planaltina

150/2012 PIBIC-EM CNPq 2013 Planaltina

150/2012 PIBIC-EM CNPq 2013 Samambaia

150/2012 PIBIC-EM CNPq 2013 São Sebastião

150/2012 PIBIC-EM CNPq 2013 São Sebastião

150/2012 PIBIC-EM CNPq 2013 São Sebastião

150/2012 PIBIC-EM CNPq 2013 São Sebastião
150/2012 PIBIC-EM CNPq 2013 Análise do uso de filtros sobre imagens de impressões digitais Taguatinga
150/2012 PIBIC-EM CNPq 2013 Segurança da informação nas redes sociais Taguatinga

150/2012 PIBIC-EM CNPq 2013 Educação jurídica popular para a concretização dos direitos sociais Taguatinga centro
150/2012 PIBIC-EM CNPq 2013 Empreendedorismo no ifb - campus taguatinga centro (df) Taguatinga centro

Construção e validação de instrumento para identificação e avaliação 
da transferência de conheimcimento e inovação em redes 
interorganizacionais
Metodologia de ensino-aprendizagem baseada na manipulação 
orientada de figuras dinâmicas em ambientes virtuais
Caracterização do leite produzido pelo rebanho bovino do ifb, 
campus planaltina - produção e destinação

Obtenção e elaboração de macarrão sem glúten utilizando farinha de 
casca do maracujá amarelo (passiflora edulis flavicarpa)
Aplicabilidade do código florestal para a conservação de lagartos em 
matas de galeria do cerrado no brasil central
As escolas rurais públicas no df e as atribuições do secretário 
escolar

Caracterização da satisfação referida pela população de são 
sebastião (df) acerca das necessidades de alimentação, saúde e 
educação
Movimento ambiental em são sebastião (df) - quem são e o que 
fazem

Os impactos das novas tecnologias no trabalho do secretário escolar 
em escolas públicas urbanas no df - um estudo etnográfico



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação - PRPI

Projetos de pesquisa no IFB

Página 12 de 15

Posição 09/04/2014

Reitoria/Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI)
SGAN 610, Módulos D, E, F e G, Asa Norte, Brasília/DF

CEP 70860-100 Telefone: (61) 2103-2110

150/2012 PIBIC-EM CNPq 2013 Taguatinga centro

071/2013 PIBITI CNPq 2013 Brasília

071/2013 PIBITI CNPq 2013 Mosaico de movimentos: a tecnologia a favor da dança e educação Brasília

071/2013 PIBITI CNPq 2013 Gama

071/2013 PIBITI CNPq 2013 Gama

071/2013 PIBITI CNPq 2013 Gama

071/2013 PIBITI CNPq 2013 Gama

071/2013 PIBITI CNPq 2013 Planaltina

071/2013 PIBITI CNPq 2013 Planaltina

071/2013 PIBITI CNPq 2013 Planaltina
168/2013 PIBITI (Funtel) CNPq 2013 Usabilidade e acessibilidade na web: avaliação e estudo de caso Taguatinga

168/2013 PIBITI (Funtel) CNPq 2013 Taguatinga

Sustentabilidade econômica e ambiental e participação social em 
assentamentos rurais - um estudo de caso no distrito federal e 
entorno
Metodologia de ensino-aprendizagem baseada na manipulação 
orientada de figuras dinâmicas em ambientes virtuais

Atividade antimicrobiana de extratos orgânicos de rizomas de 
dorstenia asaroides hook. Submetidos a diferentes temperaturas de 
secagem.

Avaliação dos parâmetros físico-químicos na eficiência do sistema 
de tratamento do esgoto doméstico do campus gama – ifb

Efeito da relação superfície-volume sobre a qualidade de morangos 
fragaria l submetidos a diferentes condições de armazenamento
Isotermas e propriedades termodinâmicas da sorção de água em 
sementes de chia (salvia hispanica l).
Estudo da produção de vasos ecológicos utilizando como matéria-
prima resíduos agrícolas.

Monitoramento microbiológico de compostagem de resíduos 
orgânicos realizada no campus planaltina do instituto federal de 
brasília
Transformação da casca de coco verde (cocos nucífera l): benefícios 
ambientais e possibilidades de geração de renda.

Implantação de sgbd nosql para armazenamento de dados de 
transcriptômica
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168/2013 PIBITI (Funtel) CNPq 2013 Taguatinga

168/2013 PIBITI (Funtel) CNPq 2013 Taguatinga

165/2013 Progrupos IFB 2013 Ceilândia

165/2013 Progrupos IFB 2013 Trabalhos e estudos sobre a educação profissional e evasão escolar Gama

165/2013 Progrupos IFB 2013 Gama

165/2013 Progrupos IFB 2013 Planaltina
165/2013 Progrupos IFB 2013 Fábrica de software & robótica São Sebastião

165/2013 Progrupos IFB 2013 Taguatinga

87/2013 Progrupos IFB 2013 Gama

87/2013 Progrupos IFB 2013 Planaltina

87/2013 Progrupos IFB 2013 Samambaia
008/2014 PIBIC IFB 2014 Trajetórias da dança contato-improvisação no brasil Brasília

008/2014 PIBIC IFB 2014 Brasília

Implantação de sgbd postgresql para armazenamento 
multidimensional de peptídeos antimicrobianos
Implantação do laboratório de redes de computadores e 
telecomunicações  do campus taguatinga

Relações orgânicas e a política pública de saneamento ambiental na 
região integrada de desenvolvimento do centro - oeste - ride/df – o 
caso do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e os aspectos 
socioambientais envolvidos.

Processamento de água de coco verde no distrito federal: 
caracterização físico-química, microbiológica e sensorial
Gepei – software para o gerenciamento dos projetos de pesquisa, 
extensão e inovação do ifb

Implantação de testbed para pesquisa e desenvolvimento de projetos 
de bancos de dados de transcriptômica e de peptídeos 
antimicrobianos.
Propriedades físicas e químicas de café submetido a distintos tipos 
de  secagem durante o armazenamento

Monitoramento microbiológico de mini-compostagem de resíduos  
orgânicos realizada no campus planaltina do instituto federal de  
brasília

Avaliação da eficácia do novo código florestal brasileiro na  
conservação de répteis e anfíbios terrícolas em matas de galeria do  
cerrado no brasil central.

Utilização de macrófitas aquáticas no tratamento de efluentes de 
tanques de piscicultura/aquicultura no nupa-ifb
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008/2014 PIBIC IFB 2014 Gama

008/2014 PIBIC IFB 2014 Gama

008/2014 PIBIC IFB 2014 Planaltina

008/2014 PIBIC IFB 2014 Planaltina

008/2014 PIBIC IFB 2014 Planaltina

008/2014 PIBIC IFB 2014 Planaltina

008/2014 PIBIC IFB 2014 Planaltina

008/2014 PIBIC IFB 2014 Planaltina

008/2014 PIBIC IFB 2014 São Sebastião
008/2014 PIBIC IFB 2014 José de alencar: entre o campo e a cidade São Sebastião

008/2014 PIBIC IFB 2014 São Sebastião

Cinética de sorção de água por grãos de chia (salvia hispanica l.) em 
diferentes temperaturas

Análise da viabilidade de lotes de sementes de espécies nativas do 
bioma cerrado

Crescimento de plantas de cobertura submetidas ao regime hídrico 
variável

Monitoramento da qualidade mircrobiológica das águas consumidas 
nos bebedouros do ifb, campus planaltina – df

Caracterização físico-química e perfil microbiológico do leite 
produzido no ifb - campus planaltina, de vacas em diferentes 
estágios de lactação

Desempenho de tilápia nilótica alimentada com rações contendo 
diferentes níveis de azolla filiculoides

Levantamento de espécies de plantas inseticidas, atrativas, 
fungicidas e repelentes usadas pelos agricultores familiares de 
planaltina (df) no manejo integrado de pragas
Implantação de um sistema de criação de codornas para produção 
de ovos
São sebastião na mídia: análise de discurso crítica sobre as imagens 
da cidade em textos jornalísticos

Ser professor nas séries iniciais do ensino
Fundamental em são sebastião-df: identidade profissional e de 
gênero
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008/2014 PIBIC IFB 2014 São Sebastião

008/2014 PIBIC IFB 2014 Taguatinga

009/2014 PIBIC-EM IFB 2014 Brasília

009/2014 PIBIC-EM IFB 2014 Gama
009/2014 PIBIC-EM IFB 2014 O consumo de carne halal em brasília Gama

009/2014 PIBIC-EM IFB 2014 Planaltina

009/2014 PIBIC-EM IFB 2014 Planaltina

009/2014 PIBIC-EM IFB 2014 Planaltina

009/2014 PIBIC-EM IFB 2014 Samambaia

009/2014 PIBIC-EM IFB 2014 Samambaia

A leitura literária: um olhar sobre as estratégias de incentivo à leitura 
da literatura nas escolas públicas
De ensino fundamental de são sebastião
Mineração de dados para identificação e prevenção de erros em 
software de jogos eletrônicos

A identificação de termos técnicos utilizados pela área de gestão e 
negócios e seu reconhecimento na língua brasileira de sinais (libras)
Políticas públicas de apoio a agricultura familiar: uma análise do 
sipaf no distrito federal

Crescimento de plantas de cobertura submetidas ao regime hídrico 
variável 

Monitoramento da verminose no rebanho ovino do campus planaltina

Estudo da viabilidade de produção e avaliação da qualidade de 
rapadura e derivados produzidos por unidades agroindustriais 
familiares rurais

Análise da qualidade da água para avaliação da eficiência do código 
florestal na preservação dos recursos hídricos em áreas de 
preservação permanentes

Sistemas de informação geográfica aplicados na avaliação da 
eficiência do código florestal na preservação dos recursos hídricos 
em áreas de preservação permanentes
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