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Apresentação

É com grande satisfação que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação apresenta 

o Catálogo dos Grupos de Pesquisa do Instituto Federal de Brasília – ano base 

2013. Consoante com os objetivos do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, 

este Catálogo visa disseminar para a comunidade, interna e externa, os projetos 

de pesquisa desenvolvidos pelos servidores e estudantes do IFB.

Neste Catálogo, novos grupos foram incluídos, totalizando 44 grupos de pesqui-

sa, que estão divididos em 8 (oito) grandes áreas de conhecimento, sendo 7 da 

área de Ciências Agrárias, 1 de Ciências Biológicas, 5 de Ciências Exatas e da 

Terra, 10 de Ciências Humanas, 5 de Ciências Sociais e Aplicadas, 7 de Engenha-

rias, 8 grupos na área de Linguística, Letras e Artes e 1 grupo na área de Ciências 

da Saúde. 

O Catálogo dos Grupos de Pesquisa - Ano Base 2013 - traz algumas novidades, 

como por exemplo, a inserção dos nomes dos pesquisadores estudantes e técni-

cos e, um capítulo explicando quais são os critérios para a criação e manutenção 

dos grupos de pesquisa no IFB.

O capítulo “Estatísticas da Produção dos Grupos de Pesquisa” é bastante in-

teressante, pois proporciona ao leitor uma fotografia de como a pesquisa vem 

evoluindo no IFB ao mesmo tempo que possibilita um acompanhamento temporal 

dos grupos já existentes. 

Em uma breve análise, observa-se que, em 2012, os grupos de pesquisa relacio-

nados a área de conhecimento das Ciências Agrárias tiveram maior produção. 

No entanto, em 2013, os grupos de pesquisa da área de conhecimento em Ciên-

cias Humanas apresentou o melhor desempenho. Outro dado interessante foi o 

aumento do número de grupos de pesquisa (22%) e o avanço significativo (50%) 

na quantidade de produções técnico-científicas, como resultado do investimen-

to realizado em pesquisa e inovação pelo IFB.

Profª. Dra. Luciana Miyoko Massukado

Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação
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CIênCIAS AGRáRIAS

Os grupos de pesquisa em Ciências Agrárias do Instituto Federal de Brasília 
concentram seus estudos nas áreas de Agronomia, Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, Engenharia Agrícola e Recursos Florestais e Engenharia Florestal. 
Essas atividades são desenvolvidas principalmente nos Campi Planaltina, Gama 
e Samambaia.
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núcleo de Estudos e Pesquisas
Agroambiental - nEAMB

Ciências Agrárias

Ano de formação: 2010

líder(es) do grupo: Alan Kardec Elias Martins (alan.martins@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Agrárias; Recursos Florestais e Engenharia Florestal

Campus: Planaltina

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O Instituto Federal de Brasília trata-se de uma Instituição de ensino técnico e tecnológico, pesquisa e exten-
são recém criada, com apenas dois anos de existência. É de fundamental importância o apoio à formação de 
novos grupos de pesquisa, uma vez que existem poucos estudos científicos realizados neste campo atividade, 
ou seja, o ensino técnico e tecnológico. Espera-se com esse grupo a inserção de estudantes ainda no segundo 
grau para despertar o interesse na pesquisa e o surgimento de idéias inovadoras neste âmbito.

Pesquisador

Alan Kardec Elias Martins - (líder)
Hamilton Marcos Guedes
Elisa Pereira Bruziguessi

Julia Eumira Gomes Neves
Glenda Rúbia Lopes
Luciana Miyoko Massukado

Estudantes

Amanda Giovanne
Juliana Santos Oliveira
Gabriella da Silva Bezerra
Maria da Conceição do Nascimento Oliveira
Italo Daniel Ribeiro Alves da Silva
Rogerio Franklin Ferreira Lima

Jana Buoso Malovany
Sandro de Brito Silva
João Vitor Quintas Balla
Vinicius Nuri Aires Ferreira
Joelma Paiva de Novaes
Wesley Oliveira de Assis

Técnicos

Frederico Pinto da Silva

linhas de pesquisa

•	 Agroecologia
•	 Avaliação de Impactos ambientais
•	 Geoprocessamento e Ecologia de paisagem
•	 Gestão Ambiental

•	 Língua Inglesa
•	 Manejo de Solos
•	 Saneamento Ambiental
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Ano de formação: 2010
líder(es) do grupo: André Ferreira Pereira (andre.pereira@ifb.edu.br)
área predominante: Ciências Agrárias; Agronomia
Campus: Planaltina
Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O Grupo de Pesquisa denominado Núcleo de Pesquisas em Produção Sustentável no Cerrado foi criado no 
sentido de tentar agrupar as diversas áreas do conhecimento contemplando as experiências dos diversos pro-
fissionais envolvidos em pesquisa no IFB. Tem-se o objetivo de promover o desenvolvimento de pesquisas no 
Distrito Federal atendendo às demandas brasileiras.

Pesquisadores

Adilson Jayme de Oliveira
André Ferreira Pereira - (líder)
Anna Carolina da Costa
Antônio Maurício Bernardes
Bruno Ceolin da Silva
Caio Vinicius Leite
Carlos Cristiano Oliveira de Faria Almeida
Edilene Carvalho Santos Marchi
Elisa Pereira Bruziguessi
Giorlando da Silva Santana
Giuliano Marchi
Joyce Silva dos Santos
Julia Eumira Gomes Neves
Larissa Queiroz Medeiros de Oliveira

Leandro Vieira
Lillian Pascoa
Marcelo de Faria Salviano
Maria Dalva Trivellato Barrantes
Mateus Rollemberg Santin
Paulo César Motta
Paulo Henrique Silva Ribeiro
Rogerio Faria
Ronaldo Liberato Dourado
Silvia Dias da Costa Fernandes
Vania Costa Pimentel
Vinícius Machado dos Santos
William Neres de Araújo

Estudantes

Acácio Machado Alves
Ana Kassia Raulino da Conceição
Bruno Fernandes da silva
Camila Pâmala de Oliveira Vecchione Xisto
Charlote Emanuele da Silva Sousa
Déborah da Silva Santos
Eduardo Gama de Araújo
Edward Dutra dos Anjos
Elaine Portela Bandeira
Elmenei Teixeira Primo
Eloiza Aparecida Barbosa
Isaque Soares Martins de Carvalho
Jacson do Nascimento Santos
Jorge Mendes de Lacerda Filho

José Carlos de Couto
Josué Teófilo Ramos de Carvalho
Luiz Carlos Cardoso dos Santos
Maria da Conceição do Nascimento Oliveira
Mário Pereira dos Santos Júnior
Mauricio Cordeiro dos Reis
Paula Gabrielle Batista de Souza
Pricila Silva Santos
Sandro de Brito Silva
Sara Rosa do Nascimento Santos
Tereza da Silva Ferreira
Welington James Missau Vieira
Wellington César Nobre da Silva

linhas de pesquisa

•	 Sistemas de produção agroecológicos •	 Tecnologia de produção de sementes

núcleo de Pesquisas em Produção
Sustentável no Cerrado

Ciências Agrárias
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Ano de formação: 2010

líder(es) do grupo: Edilsa Rosa da Silva (edilsa.silva@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Agrárias; Ciência e Tecnologia de Alimentos

Campus: Planaltina

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O grupo de pesquisa em Ciência e Tecnologia de Alimentos objetiva desenvolver estudos e pesquisas em pro-
dutos agroindustriais sob os aspectos científicos, tecnológicos, bioquímicos, higiênico-sanitários, sensoriais e 
nutricionais com o objetivo de identificar problemas, formular soluções e desenvolver novos produtos a fim de 
atuar em todos os níveis das cadeias produtivas agroalimentares.

Pesquisadores

Adriana de Oliveira Santos
Alessandra Ferreira da Silva
Camila Guimarães de Freitas
Edilsa Rosa da Silva - (líder)
Eliane Maria Molica
Heloisa Alves Sousa Falcão

Laura Misk de Faria Brant
Maria Cristina Madeira da Silva
Paula Petracco
Paulo Henrique Sales Wanderley
Sther Maria Lenza

Estudantes

Fabrício Lima da Silva
Italo de Almeida Cruz
Josemar Gonçalves de Oliveira Filho

Kayque Rangel dos Santos Oliveira
Paula Gabrielle Batista de Souza

Técnicos

Cristina Pereira Alves Ivanete Alves de Santana

linhas de pesquisa

•	 Aproveitamento de resíduos agroindustriais
•	 Desenvolvimento de novos produtos agroalimentícios
•	 Desenvolvimento e implantação de boas práticas de produção e fabricação de alimentos
•	 Estudo da atividade antimicrobiana de produtos naturais do cerrado brasileiro
•	 Estudo das práticas educativas na educação profissional
•	 Monitoramento microbiológico de sistemas de águas, tratamento biológico de resíduos líquidos e sólidos
•	 Qualidade higiênico-sanitário e nutricional de produtos agroalimentícios

Grupo de Estudo e Pesquisa em Ciência e
Tecnologia de Alimentos 

Ciências Agrárias



Catálogo de Grupos de Pesquisa12

qualidade e Propriedades Físicas e químicas de 
Produtos Vegetais

Ciências Agrárias

Ano de formação: 2012

líder(es) do grupo: Gabriel Henrique Horta de Oliveira (gabriel.oliveira@ifb.edu.br)
Marley Garcia Silva (marley.garcia@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Agrárias; Engenharia Agrícola

Campus: Gama

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
As pesquisas desenvolvidas por este grupo de pesquisa tem como objetivo a caracterização e análise dos 
processos pós-colheita de produtos agrícolas e de plantas medicinais. Os projetos permitirão desenvolver 
tecnologias apropriadas para o correto manuseio pós-colheita destes produtos e identificar materiais com 
potencial para utilização nas indústrias de alimentos, farmacêutica e cosméticos. Os temas dos trabalhos con-
duzidos envolvem a secagem, armazenagem, processamento e identificação de componentes químicos e suas 
implicações na qualidade e nas propriedades físicas e químicas dos produtos vegetais, bem como a modelagem 
matemática em cada procedimento de pós-colheita.

Pesquisadores

Ana Paula Lelis Rodrigues de Oliveira
Gabriel Henrique Horta de Oliveira - (líder)
Ivano Alessandro Devilla

Kever Bruno Paradelo Gomes
Marley Garcia Silva - (líder)

Estudantes

Alana Cardoso Ferreira
Dayane Mayara Santos Aragão
Eduardo Leite Leal

Millena Rocha Costa
Sara Regina Dias de Sousa

Técnicos

Cristina Pereira Alves Ivanete Alves de Santana

linhas de pesquisa

•	 Análise de Sistemas de Conservação de Frutas e Hortaliças e seu Efeito na Qualidade
•	 Armazenamento de produtos agrícolas
•	 Engenharia de processamento de produtos biológicos
•	 Métodos de avaliação destrutiva e não destrutiva de qualidade de frutas tropicais
•	 Otimização aplicada a sistemas agroindustriais
•	 Qualidade de Sementes e Grãos na Colheita, Pré-processamento e Armazenagem
•	 Química de Produtos Naturais
•	 Secagem de Produtos de Origem Vegetal



Catálogo de Grupos de Pesquisa 13

AgrogestoresCiências Agrárias

Ano de formação: 2011

líder(es) do grupo: Kever Bruno Paradelo Gomes (kever.gomes@ifb.edu.br)
Josué Pires de Carvalho (josue.carvalho@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Agrárias; Agronomia

Campus: Gama

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
Esta linha de pesquisa tem por objetivo estudos relacionados ao universo da agricultura familiar, buscando 
compreender seu processo histórico de transformação, seus desafios atuais, tendências e perspectivas fu-
turas. Priorizar nos estudos a construção de conhecimentos que contribuam para a promoção do desenvolvi-
mento sustentável, com ênfase em aspectos como a viabilidade econômica da agricultura familiar, a reversão 
do processo de exclusão social e o uso sustentável dos recursos naturais. Promove o estudo de cadeias pro-
dutivas, avalia os custos de produção e aspectos econômicos para a comercialização de novos serviços, bem 
como auxilia na organização e execução de atividades de gestão do negócio rural e agroindustrial.

Pesquisadores

David Frederik da Silva Cavalcante
Êrika Barretto Fernandes Cruvinel
Josué Pires de Carvalho - (líder)

Kever Bruno Paradelo Gomes - (líder)
Michelle Silva de Oliveira
Rafael Lavrador Sant Anna

Estudantes

Bruna Kelly da Silva
Cleibe Duarte Miranda

Elisama Pereira da Silva
Solangia das Chagas

linhas de pesquisa

•	 Agronegócio e Agricultura Familiar
•	 Silvicultura nos Cerrados

•	 Competitividade de Cadeias Produtivas 
Agroindustriais
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Ano de formação: 2013

líder(es) do grupo: Ricardo Faustino Teles (ricardo.teles@ifb.edu.br)
Frederico de Souza (frederico.souza@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Agrárias; Recursos Florestais e Engenharia Florestal

Campus: Samambaia

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O Grupo de Pesquisa Tecnologia do Mobiliário do Instituto Federal de Brasília tem por objetivo desenvolver es-
tudos, pesquisas, investigações, levantamentos e inovações tecnológicas aplicáveis ao setor moveleiro, consi-
derando as diversas tecnologias aplicadas ao setor. Os subsídios científicos gerados têm o intuito de contribuir 
para o desenvolvimento tecnológico e econômico do segmento, tendo em vista a racionalização de produtos e 
processos produtivos, qualidade de produto final e redução de impactos ambientais. As ações têm como foco 
inicial o fomento científico tecnológico do setor moveleiro do Distrito Federal, ampliando suas ações de acordo 
com o segmento, demanda e característica de abordagem.

Pesquisadores

André Maurício Costa dos Santos
Frederico de Souza - (líder)
Keila Lima Sanches

Paula Georg Dornelles
Ricardo Faustino Teles - (líder)

linhas de pesquisa

•	 Análise econômica do Mercado Moveleiro
•	 Caracterização de materiais e produtos empregados na indústria moveleira

Tecnologia do mobiliárioCiências Agrárias
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Ano de formação: 2013

líder(es) do grupo: Vicente de Paulo Borges Virgolino da Silva (vicente.silva@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Agrárias; Agronomia

Campus: Planaltina

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
Realiza atividades de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito de cursos técnicos e tecnológicos, bem com 
participa de atividades em parcerias institucionais como Embrapa, Emater e UnB.

Pesquisadores

Diane Ivanise Fiamoncini
Elisa Pereira Bruziguessi
Igor Alyson Alencar Oliveira

Luciana Miyoko Massukado
Vania Costa Pimentel
Vicente de Paulo Borges Virgolino da Silva - (líder)

Estudantes

Déborah Gomes da Silva Paiva Pedro Gabriel Alexandre de Sá

linhas de pesquisa

•	 Educação e Agroecologia •	 Sistemas Produtivos Sustentáveis

núcleo de estudo em agroecologia e
agricultura familiar

Ciências Agrárias





CIênCIAS BIOlóGICAS

Os grupos de pesquisa em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Brasília 
concentram seus estudos nas áreas de Ecologia e Meio Ambriente. Essas 
atividades são desenvolvidas no Campus Gama.
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Ecologia, Economia e Gestão AmbientalCiências Biológicas

Ano de formação: 2011

líder(es) do grupo: Fernando Dantas de Araujo (fernando.araujo@ifb.edu.br)
Bernardo Miglio Costa (bernardo.costa@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Biológicas; Ecologia

Campus: Gama

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
Este é um grupo multidisciplinar que alia ecologia, gestão ambiental e economia ambiental. Está centrado na 
construção do Campus Gama do Instituto Federal de Brasília, que possui uma área de conservação de cerrado 
sensu stricto e faz compensação ambiental na Região Administrativa do Gama, DF. O IFB Campus Gama tem 
cursos voltados às áreas de Agronegócio, Cooperativismo, Logística e Química. O grupo tem interesse em as-
pectos de recuperação de áreas degradadas de cerrado, educação ambiental, o potencial de uso econômico-
-produtivo de espécies do cerrado e do uso de terra na região e acompanhamento de aspectos produtivos e 
da qualidade de processos. O grupo desenvolve a gestão e tratamento de resíduos de laboratórios de ensino 
e pesquisa. Paralelamente, pretende identificar e mensurar passivos ambientais gerados na construção do 
campus e evidenciar procedimentos de compensação ambiental.

Pesquisadores

Bernardo Miglio Costa - (líder)
David Frederik da Silva Cavalcante
Êrika Barretto Fernandes Cruvinel
Fernando Dantas de Araujo - (líder)

Marta Eliza de Oliveira
Michelle Silva de Oliveira
Sergio Mariani
Sueli da Silva Costa

linhas de pesquisa

•	 Ecologia •	 Gestão Ambiental





CIênCIAS DA SAúDE

Os grupos de pesquisa em Ciências da Saúde do Instituto Federal de Brasília 
concentram seus estudos nas áreas de Saúde Coletiva. Essas atividades são 
desenvolvidas no Campus São Sebastião.
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TherapéiaCiências da Saúde

Ano de formação: 2012

líder(es) do grupo: Demétrius Alves de França (demetrius.franca@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências da Saúde; Saúde Coletiva

Campus: São Sebastião

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo

Pesquisadores

Cândida Beatriz Alves
Demétrius Alves de França - (líder)
Josely Gomes Guimarães

Nilzélia Maria da Silva Oliveira
Vera Lucia Rial Gerpe

linhas de pesquisa

•	 Cuidados nas práticas de saúde
•	 Prevenção e tratamento em dependência química e saúde mental





CIênCIAS ExATAS E
DA TERRA

Os grupos de pesquisa em Ciências Exatas e da Terra do Instituto Federal 
de Brasília concentram seus estudos nas áreas de Geociências, Química, 
Computação e Meio Amebiente. Essas atividades são desenvolvidas nos Campi 
Gama e Samambaia.
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Caracterização e recuperação de áreas degradadasCiências Exatas e 
da Terra

Ano de formação: 2012

líder(es) do grupo: Andreia Maria Silva Franca (andreia.franca@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Exatas e da Terra; Geociências

Campus: Samambaia

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo

Pesquisadores

Andreia Maria Silva Franca - (líder)
Jackeline do Socorro Benassuly Barbosa
Marcely Ferreira Nascimento

Milenna Milhomem Sena
Roger Maia Dias Ledo

Técnicos

Ana Caroline Martins Vieira

linhas de pesquisa

•	 Alteração da paisagem e biodiversidade associada
•	 Análise da paisagem: Fragmentação, mudanças e recuperação
•	 Caracterização e recuperação de corpos d’água
•	 Química Ambiental
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GAlACSI - Gama laboratory for Computer SimulationsCiências Exatas e 
da Terra

Ano de formação: 2013

líder(es) do grupo: Elvis Sidnei Böes (elvis.boes@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Exatas e da Terra; Química

Campus: Gama

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo

Pesquisadores

Elvis Sidnei Böes - (líder) Rodrigo Fleury Brandao

Estudantes

Andre Fortunato de Lemos

linhas de pesquisa

•	 Ciência dos materiais computacional
•	 Líquidos Iônicos
•	 Materiais energéticos



Catálogo de Grupos de Pesquisa 29

nuPequiETT - núcleo de Pesquisas em química 
para o Ensino Técnico e Tecnológico

Ciências Exatas e 
da Terra

Ano de formação: 2012

líder(es) do grupo: Jefferson Saraiva de Oliveira (jefferson.oliveira@ifb.edu.br)
Daniela dos Santos Trovão Barbalho (daniela.barbalho@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Exatas e da Terra; Química

Campus: Gama

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O NuPeQuiETT - Núcleo de Pesquisas em Química para o Ensino Técnico e Tecnológico - foi criado em 2012 
para atuar na interação entre ensino, pesquisa e extensão nas área de química com foco no ensino técnico e 
tecnológico.

Pesquisadores

Daniela dos Santos Trovão Barbalho - (líder) Jefferson Saraiva de Oliveira - (líder)

linhas de pesquisa

•	 Materiais para o ensino de Química: técnico e superior.
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lab4Rs - laboratório de Estudos em química VerdeCiências Exatas e 
da Terra

Ano de formação: 2012

líder(es) do grupo: Jefferson Saraiva de Oliveira (jefferson.oliveira@ifb.edu.br)
Rodrigo Alves da Silva (rodrigo.alves@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Exatas e da Terra; Química

Campus: Gama

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O Lab4Rs - Laboratório de Estudos em Química Verde - foi criado em 2012 para atuar no desenvolvimento de 
metodologias, técnicas e tecnologias para contribuir em estudos químicos sobre o impacto no meio ambiente. 
Tais estudos são baseados na regra dos 4 R: Repensar; Reduzir; Reutilizar; Reciclar.

Pesquisadores

Carolina Bernardes
Jefferson Saraiva de Oliveira - (líder)
Ricardo Silveira Bernardes

Rodrigo Alves da Silva - (líder)
Rodrigo Fleury Brandao

Estudantes

Jamilla Farrapo Oliveira de Farias
Lúcio Renan Vieira

Patrícia Silva Rêgo

linhas de pesquisa

•	 Estudos em Biocombustíveis •	 Química Ambiental
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Materiais Poliméricos nanoestruturados – (MPnan)Ciências Exatas e 
da Terra

Ano de formação: 2013

líder(es) do grupo: Nizamara Simenremis Pereira (nizamara.pereira@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Exatas e da Terra; Química

Campus: Gama

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O grupo de Materiais Poliméricos Nanoestruturados foi criado em 2013 com o objetivo de investigar materiais 
preparados na forma de filmes ultrafinos. O desenvolvimento de novos materiais poliméricos pode ocorrer tan-
to por rota sintética como pela modificação de polímeros já existentes. Nesse último caso, utiliza-se misturas 
de outros polímeros e/ou compostos orgânicos à polímeros existentes. Em ambos os casos, a ideia é produzir 
materiais poliméricos com novas propriedades elétricas e espectroscópicas que possam ter aplicações em 
dispositivos eletrônicos.

Pesquisadores

Adamo Ferreira Gomes do Monte
Artemis Marti Ceschin
Elvis Sidnei Böes
Leonardo Giordano Paterno

Maria José Araújo Sales
Nizamara Simenremis Pereira - (líder)
Roseany de Vasconcelos Vieira Lopes

linhas de pesquisa

•	 Eletrônica Orgânica: Dispositivos e Circuitos
•	 Materiais poliméricos fotoprotetores e fotoluminescentes
•	 Materiais Poliméricos Nanoestruturados
•	 Polímeros Condutores





CIênCIAS HuMAnAS

Os grupos de pesquisa em Ciências Humanas do Instituto Federal de Brasília 
concentram seus estudos nas áreas de Educação, Filosofia e Sociologia. Essas 
atividades são desenvolvidas nos Campi Brasília, Gama, Planaltina e São 
Sebastião.
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lAnFi - laboratório de Antropologia e FilosofiaCiências Humanas

Ano de formação: 2013

líder(es) do grupo: Andre Gondim do Rego (andre.rego@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Humanas; Educação

Campus: Gama

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O LAnFi é um grupo de pesquisa dedicado a estudos de Antropologia e Filosofia que também agrega conheci-
mentos provenientes de outras áreas das Ciências Humanas e Sociais. Seu rol de pesquisas abrange 1. o ensi-
no de Filosofia, Sociologia e Antropologia; 2. a aplicabilidade deste ensino para cursos das áreas de Ciência e 
Tecnologia; 3. o caráter sociotécnico do aprendizado e da formação técnico-científica; 4. o ensino de Ciências 
da Religião e sua relação com a diversidade religiosa, a laicidade e o saber científico; 5. o diálogo interdiscipli-
nar com outras áreas de saber; bem como 6. a dimensão sociocultural dos processos de produção, distribuição 
e consumo de alimentos.

Pesquisadores

Andre Gondim do Rego - (líder)
Milton Juliano da Silva Júnior

Sonia Cristina Hamid

Estudantes

Evelynne Katriny Silva de Sousa Miranda

linhas de pesquisa

•	 Antropologia da Educação Técnico-Científica
•	 Ensino de Filosofia, Sociologia e Antropologia

•	 Estudos de Antropologia da Alimentação
•	 Estudos de Filosofia e Ciências da Religião
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Educação Profissional CríticaCiências Humanas

Ano de formação: 2013

líder(es) do grupo: Cândida Beatriz Alves (candida.alves@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Humanas; Educação

Campus: São Sebastião

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
Pesquisa vinculada à relação educação-trabalho, em uma perspectiva crítica

Pesquisadores

Cândida Beatriz Alves - (líder)
Jennifer de Carvalho Medeiros

Veronica Lima da Fonseca Almeida

linhas de pesquisa

•	 Educação e trabalho: formação e prática do secretário escolar
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Avaliação das Políticas Públicas em EducaçãoCiências Humanas

Ano de formação: 2011

líder(es) do grupo: Claudio Nei Nascimento da Silva (claudio.silva@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Humanas; Educação

Campus: Gama

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O presente grupo de pesquisa tem o objetivo de aprofundar estudos sobre as políticas públicas em educação, 
especialmente no que se refere ao seguintes temas: impacto da expansão da rede na qualidade do ensino 
oferecido; o potencial social e inclusivo da modalidade profissional; relação educação e trabalho; expansão 
da rede e educação a distância; políticas, experiências e metodologias de educação a distância. Para tanto, 
foi executado no âmbito do Instituto Federal de Brasília (IFB), uma pesquisa com a intenção de analisar a 
efetividade do ensino técnico profissionalizante, no que se refere ao potencial de melhoria das condições de 
competitividade profissional dos estudantes na perspectiva de superação da dualidade estrutural sempre pre-
sente na realidade educacional brasileira. Os resultados revelaram que apesar do discurso oficial da inclusão, 
a dualidade estrutural continua presente como fator explicativo do fracasso escolar dos estudantes por meio 
da evasão, que se revelou em altas taxas nos cursos técnicos com duração de um ano e meio, e de uma perma-
nência deficiente, quando não conseguem conciliar trabalho e estudo. Como resultados do grupo de pesquisa, 
até o momento, temos: a) 03 resumos apresentados em congressos em âmbito nacional b) 01 artigo submetido 
a periódicos especializados c) 03 apresentações em congressos d) 01 submissão em periódico internacional

Pesquisadores

Augusto Cesar Melo de Oliveira
Cláudia Luíza Marques
Claudio Nei Nascimento da Silva - (líder)
Denise Gomes de Moura
Êrika Barretto Fernandes Cruvinel
Josué de Sousa Mendes
Maria do Rosário Rocha Caxanga

Michelle Silva de Oliveira
Paulo de Souza
Renata Mourão Guimarães
Sergio Mariani
Stela Martins Teles
Sylvana Karla da Silva de Lemos Santos
Veruska Ribeiro Machado

Estudantes

Adriana nunes soares
Gilmar Silva Novais

Maíra de Sousa Freire

linhas de pesquisa

•	 Comunicação do conhecimento científico no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica

•	 Educação a Distância: concepções, políticas e experiências
•	 Educação e Trabalho
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Grupo Emancipa - Estudos e pesquisa sobre 
formação e atuação de professores

Ciências Humanas

Ano de formação: 2013

líder(es) do grupo: Fernanda Bartoly Gonçalves de Lima (fernanda.lima@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Humanas; Educação

Campus: Brasília

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O Grupo Emancipa tem suas origens na necessidade de investigar o campo da formação de professores, na 
perspectiva da emancipação humana, especificamente as políticas, concepções e práticas procurando pro-
duzir e divulgar conhecimentos que tragam análises e propostas para o avanço nos projetos de formação e 
o delineamento epistemológico do campo. Para desenvolver tal tarefa, o grupo é aberto a servidores e es-
tudantes do IFB, principalmente aqueles que atuam/estudam nos cursos de licenciatura do IFB, e também a 
pesquisadores externos que se identifiquem com a área. O Grupo Emancipa desenvolve estudos sistemáticos 
acerca da formação e atuação dos professores, envolvendo a investigação das múltiplas determinações e con-
tradições na implementação das políticas de formação e valorização, no processo do desenvolvimento docente 
e no exercício da profissão. No conjunto de seus estudos, aborda as temáticas: identidade, trabalho docente, 
profissionalização, políticas públicas, gênero, formação de professores, função docente, formação continuada.

Pesquisadores

Fernanda Bartoly Gonçalves de Lima - (líder)
Glaucia Melasso Garcia de Carvalho

Sueli da Silva Costa

Estudantes

Andreza Aparecida Rodrigues
Dayane Caroline Simão dos Santos

Kyara Christina Marrocos Cerqueira
Nôga Maria Santis Ribeiro

linhas de pesquisa

•	 Formação de professores
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Estudos Culturais sobre classe, gênero e raçaCiências Humanas

Ano de formação: 2012

líder(es) do grupo: Glauco Vaz Feijó (glauco.feijo@ifb.edu.br)
Suselaine Serejo Martinelli (suselaine.martinelli@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Humanas; Sociologia

Campus: Brasília

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O grupo pretende-se transdisiplinar e intercampi, tendo como horizontes a flexibilidade metodológioca e o 
caráter metadisciplinar dos Estudos Culturais e a incorporação de linhas de pesquisa de distintas áreas de 
atuação dos diferentes campi do Instituto Federal de Brasília, desde que as temáticas dos projetos de pesquisa 
abarcados por essas linhas sejam centradas em relações de classe, gênero e raça, sendo desejável combina-
ções desses aspectos entre si ou ainda com outras relações socias não mencionadas no título do grupo de 
pesquisa. O interesse será voltado para projetos que tenham com limite geográfico o Distrito Federal e seu 
entorno, mas projetos que abordem outras territorialidades poderão também ser aceitos.

Pesquisadores

Glauco Vaz Feijó - (líder)
Moema Carvalho Lima

Pollyana Maria Ribeiro Alves Martins
Suselaine Serejo Martinelli - (líder)

Estudantes

Ana Carolina de Albuquerque Costa Lidiane Silva Ramos

Técnicos

Pollyana Maria Ribeiro Alves Martins

linhas de pesquisa

•	 Espaços da mulher e do negro no IFB: ocupar e resisitir
•	 Gênero e raça no universo da dança no DF
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Grupo de Pesquisa Em Educação InclusivaCiências Humanas

Ano de formação: 2011

líder(es) do grupo: Helen Denise Daneres Lemos (helen.lemos@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Humanas; Educação

Campus: Brasília

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O Grupo de Pesquisa em Educação Inclusiva - GPEI - tem por objetivo geral promover a pesquisa na área das 
políticas de inclusão direcionadas ao atendimento e à educação de pessoas com necessidades específicas no 
contexto da rede federal de educação profissional e tecnológica, especificamente no âmbito do Instituto Fede-
ral Brasília. Tais pesquisas são fundamentais para o desenvolvimento de práticas que envolvam os conceitos 
inclusivos, além de fomentar a produção de conhecimentos, a publicação de textos científicos, ampliando 
e legitimando a cultura da pesquisa, vinculada ao ensino e à extensão entre docentes, servidores técnico-
-administrativos e discentes da Instituição.

Pesquisadores

André Luiz de Melo
James Batista Figueiredo
Cristiane Jorge de Lima Bonfim
Liège Gemelli Kuchenbecker
Ernesto Henrique Radis Steinmetz
Milton Juliano da Silva Júnior

Fernanda Ribeiro Queiroz de Oliveira
Patrícia Silva Santiago Melo
Girlane Maria Ferreira Florindo
Sylvana Karla da Silva de Lemos Santos
Helen Denise Daneres Lemos - (líder)
Yvonete Bazbuz da Silva Santos

Estudantes

Maria Ivone Ferreira Oliveira Vanuza dos Santos Alencar

Técnicos

Anderson Allan Lopes Galvão

linhas de pesquisa

•	 Direito e Inclusão
•	 Inclusão Digital
•	 Inclusão na Educação Profissional e 

Tecnológica
•	 Inclusão social e educação

•	 Saúde e diversidade
•	 Tecnologia assistiva
•	 Tecnologias Assistivas em Artes e Literatura
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PROEDuCiências Humanas

Ano de formação: 2013

líder(es) do grupo: Luciana Miyoko Massukado (luciana.massukado@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Humanas; Educação

Campus: Planaltina

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O Grupo de Pesquisa PROEDU tem como objetivo criar ferramentas e instrumentos que facilitem a gestão do 
conhecimento na área de pesquisa, extensão e inovação no Instituto Federal de Brasília.

Pesquisadores

Juliana Rocha de Faria Silva
Marley Garcia Silva
Luciana Miyoko Massukado - (líder)

Renato Simões Moreira
Marcelo de Faria Salviano

linhas de pesquisa

•	 Desenvolvimento de softwares para gerenciamento de projetos de pesquisa
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Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Filosofia e 
Cultura

Ano de formação: 2011

líder(es) do grupo: Marcos Ramon Gomes Ferreira (marcos.ferreira@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Humanas; Filosofia

Campus: Brasília

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Filosofia e Cultura funciona junto ao Instituto Federal de Brasília, Cam-
pus Brasília, em articulação com a Licenciatura em Dança e com os cursos Técnicos de Informática, Eventos 
e Serviços Públicos. O Grupo surge por iniciativa de pesquisadores interessados em criar um espaço comum 
para o incentivo à discussão e ao desenvolvimento e divulgação de pesquisas nas áreas de Filosofia e Cultura 
com abordagens interdisciplinares. A atuação do grupo se dará, principalmente, sob a forma de participação e 
realização de encontros, cursos, eventos científicos e artísticos, colóquios e publicações.

Pesquisadores

Juliana Rocha de Faria Silva
Marcos Ramon Gomes Ferreira - (líder)

Lusifátima Maria Gadêlha de Oliveira

Estudantes

Ana Carolina de Albuquerque Costa
Layla Vanessa Veiga Tavares de Arruda
Clara Sales Viarum Brito
Lícia Nunes de Oliveira
Frank Wyllys Cabral Lira
Marianne Helise Bezerra Alvim
Helena Medeiros Costa

Paula Alessandra Silva Abreu
Helrison Pereira
Rafael Alves De Assunção Oliveira
Jailson Rolim Ribeiro
Yanni Pereira de Araújo Rodrigues
Laura Fonseca Tonini

linhas de pesquisa

•	 Cibercultura, Redes Sociais e Estéticas de Consumo
•	 Corpo e Filosofia

Ciências Humanas
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lECTS - laboratório de Estudos em Educação, 
Ciência, Tecnologia e Sociedade

Ano de formação: 2012

líder(es) do grupo: Sueli da Silva Costa (sueli.costa@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Humanas; Educação

Campus: Gama

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O grupo tem como objetivo desenvolver pesquisas de caráter interdisciplinar pautadas na perspectiva dos 
Estudos CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade). Neste sentido, sua produção se relaciona à temática do ensi-
no contextualizado de Ciências e Matemática, considerando sua interface com questões políticas, sociais e 
culturais. Sua ideia é promover reflexões que possam subsidiar os processos de ensino-aprendizagem refe-
rentes ao conhecimento científico e tecnológico tendo em vista tanto os contextos sociais de produção deste 
conhecimento, como a repercussão cultural de seus produtos, no sentido de fortalecer a relação entre prática 
técnico-científica e exercício da cidadania. Desde sua criação, em setembro de 2012, os membros do grupo 
têm participado de eventos locais, nacionais e internacionais através da apresentação oral ou de pôsteres 
relacionados aos temas de suas duas linhas de pesquisa. Em seu primeiro ano, também executou dois projetos 
de pesquisa fomentados pelo CNPq (PIBIC-EM), mas também outros apoiados pelo Instituto Federal de Brasí-
lia. Ainda neste período, para além das publicações de resumos e trabalhos completos em anais de eventos, o 
mesmo contou com a publicação de um artigo em periódico científico de repercussão nacional.

Pesquisadores

Alyne Tada Ferreira Santos
Mércia Cristine Magalhães Pinheiro Costa
Andre Gondim do Rego
Milton Juliano da Silva Júnior
Cláudia Luíza Marques
Rosana de Andrade Araujo

Maria do Rosário Rocha Caxanga
Sueli da Silva Costa - (líder)
Mariana de Resende Damas Cardoso
Sylvana Karla da Silva de Lemos Santos
Mateus Gianni Fonseca

Estudantes

Evelynne Katriny Silva de Sousa Miranda
Kayo Kassali Silva Sales
Fernando Luiz Conceição Alves

Neila Sidele Rodrigues Pereira
Hannah Dias Vieira
Tayna Maria Bezerra das Chagas

linhas de pesquisa

•	 Educação Científica e Tecnológica para a Cidadania
•	 Educação Inclusiva e Tecnologias Assistivas

Ciências Humanas
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Educação e Agroecologia

Ano de formação: 2013

líder(es) do grupo: Vicente de Paulo Borges Virgolino da Silva (vicente.silva@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Humanas; Educação

Campus: Planaltina

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
Realiza atividades de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito de cursos técnicos e tecnológicos, bem com 
participa de atividades em parcerias institucionais como Embrapa, Emater e UnB.

Pesquisadores

Diane Ivanise Fiamoncini Vicente de Paulo Borges Virgolino da Silva - (líder)

Estudantes

Déborah Gomes da Silva Paiva

linhas de pesquisa

•	 Educação e Agroecologia

Ciências Humanas



Os grupos de pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de 
Brasília concentram seus estudos nas áreas de Administração, Economia 
e Turismo. Essas atividades são desenvolvidas nos Campi Brasília, Gama e 
Taguatinga.

CIênCIAS SOCIAIS 
APlICADAS
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Estratégia Cooperativa

Ano de formação: 2013

líder(es) do grupo: Bruno da Rocha Braga (bruno.rocha@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Administração

Campus: Gama

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O grupo Estratégia Cooperativa desenvolve projetos de pesquisa sobre modelos de cooperação entre pessoas 
(e.g., cooperativas) e entre organizações (e.g., redes interorganizacionais) como alternativas para o desen-
volvimento socioeconômico. Atualmente, o grupo vem investigando um modelo de competitividade baseado 
na estratégia de cooperação interorganizacional entre as entidades públicas e privadas envolvidas em um 
sistema socioeconômico. Os pesquisadores do grupo têm analisado setores da economia brasileira sujeitos 
ao fenômeno da competitividade sistêmica, mais precisamente o cooperativismo de crédito e o turismo, mas 
outros setores, em particular aqueles de interesse público e sujeitos à intervenção ou regulação pelo Estado, 
podem também ser analisados nesta visão teórica. A competitividade é definida como os níveis de habilidade 
e desempenho de firmas, setores da indústria, ou regiões territoriais para a exploração eficiente de fatores de 
produção e o suprimento de bens e serviços ao mercado. Sendo um fenômeno socioeconômico que depende 
de fatores além das condições estruturais e fronteiras organizacionais, a competitividade decorre também da 
ação coletiva de empresas e instituições de apoio à indústria, de ensino e pesquisa tecnológica, do governo 
e da sociedade civil. Na perspectiva sistêmica da competitividade, dois aspectos ganham importância: (1) a 
abordagem multidimensional e sistêmica para o desempenho competitivo da firma, que reconhece a sua con-
tribuição para a competitividade do sistema socioeconômico; e (2) a cooperação interorganizacional entre 
atores de diferentes níveis do sistema, que interagem na busca de soluções para as questões competitivas não 
tratáveis exclusivamente por meio dos mecanismos dos mercados e das políticas públicas. O conhecimento é 
o principal fator competitivo e os relacionamentos entre instituições de ensino e pesquisa, órgãos do governo 
e empresas privadas oferecem novas oportunidades de criação de valor público.

Pesquisadores

Bruno da Rocha Braga - (líder) Jaqueline da Silva Thomazine

Estudantes

Jonas Abreu Costa Gomes
Nathália da Silva Carmo

Mario Seixas Sales

linhas de pesquisa

•	 Estratégias e arranjos de cooperação entre organizações
•	 Estratégias e arranjos de cooperação entre pessoas

Ciências Sociais 
Aplicadas
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Observatório do Mundo do Trabalho

Ano de formação: 2010

líder(es) do grupo: Philippe Tshimanga Kabutakapua (philippe.tshimanga@ifb.edu.br)
Katia Guimarães Sousa Palomo (katia.palomo@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia

Campus: Brasília

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
- Os trabalhos inicialmente desenvolvidos possibilitaram a construção de metodologia de apoio ao processo 
decisório do Instituto Federal de Brasília na definição de cursos no novo Campus de Riacho Fundo. - Desenvol-
vimento da metodologia de cálculo do desempenho econômico trimestral do Distrito Federal. Trabalho conclu-
ído junto à Companhia de Planejamento do Distrito Federal. - Atualmente as pesquisas em desenvolvimento no 
grupo e suas respectivas linhas são: ECONOMIA: 1. “Política de ação afirmativa e sua eficácia no DF” - Prof 
Philippe Tshimanga 2. “Análise comparativa dos rendimentos de docentes de ensino superior público e privado 
no DF - Prof Philippe Tshimanga GESTÃO E FINANÇAS 3. “Competencias profissionais dos cargos de gestão 
patrimonial e de materiais no setor público federal” Profa Katia Palomo EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE 4. 
“Vocações, demandas e carências de educação profissionalizante em Sobradinho - DF - Profa Katia Palomo 5. 
“Metodologia de ensino-aprendizagem baseada na manipulação orientada de figuras dinâmicas em ambientes 
virtuais” - Prof Magno Alves -As pesquisas e projetos de extensão em andamento contam com a participação 
ativa de alunos dos cursos Técnico em Serviços Públicos e Tecnólogo em Gestão Pública do IFB. -Trabalhos 
decorrentes das variadas pesquisas foram apresentados em Colóquio Internacional, no Fórum Mundial de C&T, 
na Reunião do SBPC e na Semana Nacional de C&T.

Pesquisadores

Cássia de Sousa Carvalho
Magno Alves de Oliveira
Fernando Antonio de Alvarenga Grossi
Philippe Tshimanga Kabutakapua - (líder)
Jaqueline da Silva Thomazine

Robson Bastos Roen
Katia Guimarães Sousa Palomo - (líder)
Tania Maria Domingos Pereira
Liège Gemelli Kuchenbecker

Estudantes

Amanda Marques Bonfim
Gustavo Fernando Fröhlich
Ancelmo de Sales Nascimento
Jefferson Santos Soares
Andréia dos Santos
José Moura Silva Júnior

Antonio Flavio Miranda da Costa
Lucilene de Souza Nonato
Clidenor Lima Pinheiro de Sousa
Luis Fernando Martins Guieiro
Damares Rodrigues Barreto
Nilza Freitas Machado

linhas de pesquisa

•	 Economia, Gestão e Finanças
•	 Educação Profissionalizante

Ciências Sociais 
Aplicadas
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Avaliação de Políticas Públicas

Ano de formação: 2011

líder(es) do grupo: Richard Wilson Borrozine de Siqueira (richard.siqueira@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia

Campus: Taguatinga

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
Tendo em vista a necessidade de se construir elementos analíticos voltados para a gestão dos recursos pú-
blicos que se atenha às questões de eficiência, eficácia e efetividade, o grupo pretende avaliar temas de in-
teresse social a exemplo de políticas econômicas e sociais focadas e específicas em contextos nacionais ou 
regionais.

Pesquisadores

Alisson Wilker Andrade Silva
Kamilla Fernanda da Costa Queiroz
Ana Paula Santiago Seixas
Luciano Pereira da Silva
Antonielly Garcia Rodrigues
Maria Rita Coelho
Camila Rodrigues da Fonseca

Melina Ribeiro
Carlos Augusto Balla
Priscila Ramos de Moraes Rego
Clarice Barbosa Vieira
Richard Wilson Borrozine de Siqueira - (líder)
Germano Teixeira Cruz
Wákila Nieble Rodrigues de Mesquita

Estudantes

Elizângela Capanema Souza Koboldt
Rosangela da Silva Santos Soares
Fabio Ribeiro Santiago

Virley Santos
Ricardo Pereira Soares

linhas de pesquisa

•	 Avaliação de Políticas Públicas

Ciências Sociais 
Aplicadas
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Tecnologia Social e Cooperativismo

Ano de formação: 2013

líder(es) do grupo: Sergio Mariani (sergio.mariani@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Economia

Campus: Gama

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
Ampliação do conhecimento sobre produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na inte-
ração com a comunidade e em apoio ao atendimento de necessidades desta mesma comunidade, através de 
processos cooperativos, promovendo sua utilização.

Pesquisadores

David Frederik da Silva Cavalcante Sergio Mariani - (líder)

Estudantes

Maxwel Rodrigues Jacobina Araújo

linhas de pesquisa

•	 Construção alternativa de habitações de forma cooperativa

Ciências Sociais 
Aplicadas
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núcleo de Pesquisa em Turismo e 
Hospitalidade do IFB

Ano de formação: 2011

líder(es) do grupo: Simone Pinheiro Santos (simone.santos@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Turismo

Campus: Brasilia

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O Núcleo de Pesquisa em Turismo e Hospitalidade do IFB está vinculado a Área de Turismo, Hospitalidade e 
Lazer do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB. Os pesquisadores desenvolvem 
suas atividades em consonância com as linhas de pesquisa: mundo do trabalho em turismo, meios de hospeda-
gem e sustentabilidade; certificação de saberes em hospitalidade e lazer; gestão, segurança e comunicação 
em eventos. Até então o grupo está desenvolvendo os seguintes projetos/pesquisas: - Projeto de Extensão 
(Dez-2011): “Descobrindo Brasília: Uma Experiência de Educação Patrimonial e Apropriação dos Espaços da 
Cidade” sob a coordenação de Daniela Fantoni e Sergio Gomes. Atendeu cerca de 350 participantes em visitas 
guiadas pelo patrimônio cultural de Brasília e em centros culturais, palestras e oficinas. Este projeto gerou o 
paper apresentado e publicado no “Routes Touristique et Itinéraires Culturales, entre Mémoire et Développe-
ment”, em Quebec, Canadá. - Pesquisa de mercado (Abr-2013): foram entrevistados 52 gestores de empresas 
organizadoras de eventos, de meios de hospedagem e de agências de viagem do DF. O objetivo foi mapear a 
localização das destas empresas no Distrito Federal, analisar as ofertas de cursos Técnicos, Tecnológicos e de 
Pós-graduação da Área de Turismo, Hospitalidade e Lazer a serem oferecidas pelo IFB que melhor atenderão 
as necessidades do mundo do trabalho, e a Região Administrativa mais indicada para tais ofertas. - Pesquisa 
Terminológica Bilingue de Turismo (desde 2011) sob a coordenação de Vanessa de Assis: o objetivo é Pesquisar 
e selecionar termos específicos em inglês da área de Turismo e sub-áreas em textos e sites relacioanados. 
- Projeto de extensão Produção de Ecobrindes e Móveis Sustentáveis (desde 2012) sob a coordenação de 
Simone Pinheiro: tem como objetivo estimular a geração de renda a partir da criação e produção de brindes 
sustentáveis e mobiliários de resíduos para eventos.

Pesquisadores

Daniela Fantoni Alvares
Patrícia Albuquerque de Lima
Denise Gomes de Moura
Sandra Mara Tabosa de Oliveira
Juliana Viégas Pinto Vaz dos Santos

Sérgio Barbosa Gomes
Karla Trigueiro
Simone Pinheiro Santos - (líder)
Luiz Daniel Muniz Junqueira
Vanessa de Assis Araujo

Técnicos

Juliana Cal Auad Maína Emanuelle Sousa Lins

linhas de pesquisa

•	 Certificação de saberes em hospitalidade e 
lazer

•	 Gestão, segurança e comunicação em eventos

•	 Mundo do trabalho em turismo, hospitalidade e 
lazer.

•	 Turismo, meios de hospedagem e sustentabilidade

Ciências Sociais 
Aplicadas





EnGEnHARIAS

Os grupos de pesquisa em Engenharias do Instituto Federal de Brasília concentram 
seus estudos nas áreas de Ciência da Computação, Desenho Industrial, 
Engenharia Elétrica e Engenharia Sanitária. Essas atividades são desenvolvidas 
nos Campi Brasília, Taguatinga, Samambaia e São Sebastião.
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GPBIEngenharias

Ano de formação: 2013

líder(es) do grupo: Fabiano Cavalcanti Fernandes (fabiano.fernandes@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências exatas e da Terra; Ciência da Computação

Campus: Taguatinga

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
Despertar e desenvolver nos alunos do IFB o interesse pela pesquisa, desenvolvimento, Ciência, Informática 
e Bioinformática.

Pesquisadores

Diogenes Ferreira Reis
Marcio Augusto de Deus

Fabiano Cavalcanti Fernandes - (líder)

Estudantes

Wendel Ribeiro de Almeida

linhas de pesquisa

•	 Bioinformática •	 Redes de Computadores
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Energia e Tecnologias EletromecânicasEngenharias

Ano de formação: 2011

líder(es) do grupo: Leonardo Moreira Leodido (leonardo.leodido@ifb.edu.br)

área predominante: Engenharias; Engenharia Elétrica

Campus: Taguatinga

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
Este grupo de pesquisa em Energia e Tecnologia Eletromecânica está vinculado aos cursos da área de eletro-
mecânica do IFB - campus Taguatinga e tem como objetivo contribuir para a realização de estudos e pesquisas 
em temas relacionados a energia, metrologia e desenvolvimento da modelagem matemática e implementação 
de sistemas eletro-mecânicos.

Pesquisadores

Eduardo Shigueo Hoji
Paulo Antonio Baltazar Ramos
Leonardo Moreira Leodido - (líder)
Taísa de Almeida Felix

Pablo Josué da Silva
Tiago Trindade da Silva
Patricia Tuxi

Técnicos

Alexandre Morais da Silva
Gabriel Queiroz Negrão

Luciano Alves Lago

linhas de pesquisa

•	 Circuitos e Sistemas
•	 Energia e sustentabilidade

•	 Mercados de Energia
•	 Tecnologia Assistiva
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Gestão de ProcessosEngenharias

Ano de formação: 2011

líder(es) do grupo: Leoncio Regal Dutra (leoncio.dutra@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Exatas e da Terra; Ciência da Computação

Campus: Brasília

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
A eficiência nos serviços é um desafio para todos os gestores públicos, principalmente por conta das várias re-
gulamentações que se apresentam como execução burocrática da lei. Para alcançar a eficiência é necessário 
elaborar um planejamento estratégico onde os gestores públicos definem objetivos, detalham indicadores de 
desempenho, identificam os adversários ou eventualidades que poderão antepor aos objetivos e determinam 
ações mais adequadas. Entretanto, a elaboração do planejamento estratégico é apenas o início do desafio 
para o oferecimento de um serviço de qualidade e eficiente para toda sociedade, a execução é tão importante 
quanto a própria concepção do planejamento.Na execução do planejamento estratégico que a abordagem de 
Gerenciamento de Projetos e Processos é aplicada, somando-se a essa abordagem a utilização de software 
livre na implementação desse paradigma organizacional obtém-se a receita para otimização de recursos hu-
manos e tecnológicos para alcance de objetivos e metas estratégicas.

Pesquisadores

Anderson da Silva Costa
Leoncio Regal Dutra - (líder)

José Gonçalo dos Santos
Priscila de Oliveira Rodrigues

linhas de pesquisa

•	 Gestão de Projetos •	 Sistema de Apoio a Gestão
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Tecnologia em Saneamento Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável

Engenharias

Ano de formação: 2013

líder(es) do grupo: Luciano de Andrade Gomes (luciano.gomes@ifb.edu.br)

área predominante: Engenharias; Engenharia Sanitária

Campus: Samambaia

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
No âmbito da promoção da melhoria da qualidade de vida para a população o Saneamento e o Desenvolvimento 
Sustentável assumem papel importante para os indicadores sociais, econômicos e ambientais. Articulação 
com o setor produtivo e com as instituições de ensino são fatores importantes para o desenvolvimento das 
pesquisas no grupo em questão.

Pesquisadores

Andresa Cristina de Andrade
Conceição de Maria Cardoso Costa
Beatriz Rodrigues de Barcelos
Eneida Campos Felipe de Brites

Carlo Renan Cáceres de Brites
Luciano de Andrade Gomes - (líder)
Claudia Marcia Coutinho Gurjão
Oilton Macedo de Paiva

Estudantes

Allan Adjuto Chaves Sousa
Naydian Myllenna de Souza Melo
Cláudio Almeida de Amorim

Priscila Aparecida Pimenta Silva
Isabel cristina da silva costa carneiro
Wirley Domingos Souza Vieira

linhas de pesquisa

•	 Gerenciamento de Recursos Hídricos
•	 Gestão Ambiental: preservação e conservação 

dos recursos naturais
•	 Saneamento Ambiental
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Sustentabilidade e InovaçãoEngenharias

Ano de formação: 2010

líder(es) do grupo: Paula Felipe Schlemper de Oliveira (paula.oliveira@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Desenho Industrial

Campus: Samambaia

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O Grupo de Pesquisa em Sustentabilidade e Inovação foi constituído para reunir as iniciativas de pesquisas que 
apresentam estudos envolvendo a sustentabilidade econômica, social, ambiental e/ou cultural.

Pesquisadores

Jackeline do Socorro Benassuly Barbosa
Renata Moreira de Sá e Silva
Marcely Ferreira Nascimento

Veruska Ribeiro Machado
Paula Felipe Schlemper de Oliveira - (líder)

linhas de pesquisa

•	 Design sustentável
•	 Eco-design para produtos de madeiras e móveis

•	 Produção limpa
•	 Subjetividade e Linguagem
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ModatividadeEngenharias

Ano de formação: 2011

líder(es) do grupo: Rafaela Felipe Asmar (rafaela.asmar@ifb.edu.br)
Francisco Nunes dos Reis Junior (francisco.junior@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Desenho Industrial

Campus: Taguatinga

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
A falta de apoio estético/organizacional para o desenvolvimento de produtos de qualidade (estéticos, funcio-
nais e produtivos) na área de vestuário em nível regional (APL - DF) é fonte de inspiração para a criação deste 
grupo. Uma boa organização de dados visuais bem como a dissecação de informações de macro tendências 
de comportamento voltadas para a produção de vestuário tornam-se as principais intenções do grupo. Uma 
melhora significativa de produtos ofertados pela APL em questão e a inserção da mesma na rota de produtos-
-referência no segmento, certamente serão promovidas pela adequação e divulgação das informações coleta-
das e traduzidas para o campo já citado.

Pesquisadores

Francisco Nunes dos Reis Junior - (líder)
Rafaela Felipe Asmar - (líder)

Juliana Rangel de Morais Pimentel

linhas de pesquisa

•	 Design, vestuário e necessidades especiais.
•	 Tendências de comportamento e seus reflexos na moda
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GOSOFT - Grupo de Pesquisa de Desenvolvimento de 
Softwares e Robótica

Engenharias

Ano de formação: 2013

líder(es) do grupo: Renato Simões Moreira (renato.simoes@ifb.edu.br)

área predominante: Ciências Exatas e da Terra; Ciência da Computação

Campus: São Sebastião

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O objetivo do GoSoft é reunir professores e alunos interessados em desenvolver tecnologias envolvendo sof-
tware e hardware para atender demandas tanto institucionais quanto de empresas parceiras. O grupo desen-
volverá suas atividades seguindo tecnologias atuais como Java, RESTFul, banco de dados NoSQL e robótica 
com Arduino e Raspberry Pi. Além disso, o grupo baseará suas atividades em metodologias como Scrum e 
Kanban.

Pesquisadores

Ernesto Henrique Radis Steinmetz
Marcelo de Faria Salviano
Gustavo Danicki Aureliano Rosa
Michel Shintaku Martins

Lázaro Vinícius de Oliveira Lima
Renato Simões Moreira - (líder)
Luciana Miyoko Massukado

linhas de pesquisa

•	 Computação aplicada a Neurociência
•	 Desenvolvimento de Software Corporativo
•	 Jogos Educacionais

•	 Robótica
•	 Tecnologia Assistiva





lInGuíSTICA, 
lETRAS E ARTES

Os grupos de pesquisa em Linguística, Letras e Artes do Instituto Federal de 
Brasília concentram seus estudos nas áreas de Artes, Letras e Lingüística. Essas 
atividades são desenvolvidas nos Campi Brasília, Gama e Taguatinga Centro.
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Corpoimagem na Improvisação

Ano de formação: 2011

líder(es) do grupo: Carla Sabrina Cunha (carla.cunha@ifb.edu.br)

área predominante: Lingüística, Letras e Artes; Artes

Campus: Brasília

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
O grupo recebeu no início de agosto de 2011 a dançarina norte americana Bonnie Eldred, que ofereceu uma ofi-
cina de improvisação aos estudantes do curso de Licenciatura em dança do IFB. Em ocasião da visita artística, 
o grupo de pesquisa recebeu convite para se apresentar em Siena, na Itália, participando do projeto interna-
cional colaborativo - Tornare a casa. O evento está previsto pra ser realizado em outubro de 2012. Portanto o 
grupo encontra-se em fase de escrita de projeto para apresentar a produção de vídeo dança realizada até o 
presente momento, assim como realizar uma apresentação de dança junto aos artístas envolvidos no projeto. O 
grupo se apresentou na Itália no dia 6 de outubro de 2012, concluindo a fase acima descrita do projeto Tornare 
a Casa. Foi apresentado a versão solo do espetáculo Lá de Casa. A pesquisa continua e trabalha a improvisa-
ção a partir do estudo e percepção da respiração e reverberação no movimento da dança.

Pesquisadores

Carla Sabrina Cunha - (líder) Edna Carvalho de Azevedo

Estudantes

Camila Oliveira
Olivia Aprigliano Orthof
Helena Medeiros Costa
Olívia Rocha Leão de Souza
Jailson Rolim Ribeiro
Paula Alessandra Silva Abreu

Janaína Guimarães Moraes
Rafael Alves De Assunção Oliveira
Leonardo Lima Dourado
Thais Cordeiro da Silva
Marcela Queiroz Alvim
Victória Ponte de Oliveira

linhas de pesquisa

•	 A formação estética através da dança
•	 Butô

•	 improvisação em dança

lInGuíSTICA, 
lETRAS E ARTES
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Coletivo Transcoreográfico

Ano de formação: 2013

líder(es) do grupo: Cínthia Nepomuceno Xavier (cinthia.xavier@ifb.edu.br)

área predominante: Lingüística, Letras e Artes; Artes

Campus: Brasília

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
Propor ações que possam ir além do coreográfico, ampliando as relações entre os os dançarinos, os pro-
ponentes de ações criativas, músicos, artistas visuais ou aqueles que assistem às performances artísticas, 
quebrando barreiras que possam limitar a sinergia. Promover objetivamente a inserção dos pesquisadores no 
mundo do trabalho. Fomentar a produção acadêmica, incentivando publicações em formatos diversos (artísti-
cos, impressos, digitais etc) utilizando todos os recursos disponíveis para dar visibilidade à dança.

Pesquisadores

Cínthia Nepomuceno Xavier - (líder)

Estudantes

Bartolomeu da Conceição de Almeida Junior
Rafael Alves De Assunção Oliveira
Helena Medeiros Costa

Reginaldo Pereira de Marrocos Júnior
Laura Beatriz Soares Pires
Victória Ponte de Oliveira

Técnicos

Rafael Massayuki Japiassu Werneck Kudo Stephane Paula Sousa Prates

linhas de pesquisa

•	 Danças, Religiões e Crenças
•	 Processos Transcoreográficos e Manifestações 

Culturais

lInGuíSTICA, 
lETRAS E ARTES
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Pesquisa Terminológica no IFB

Ano de formação: 2010

líder(es) do grupo: Cleide Lemes da Silva Cruz (cleide.cruz@ifb.edu.br)

área predominante: Lingüística, Letras e Artes; Lingüística

Campus: Brasília

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
Catalogar a terminologia de diferentes áreas do conhecimento no IFB a fim de estudar, analisar e organizar 
repertórios terminológicos. Para isso, a pesquisa terminográfica pressupõe o trabalho lexicológico (norma 
lexicológica), o lexicográfico (recolha do termo) e o terminológico (significado claramente definido), e determi-
nação do processo de remissivas (relação normativa entre signos). Pretendemos, assim, contribuir para a nor-
malização da terminologia, bem como oferecer à comunidade informações atualizadas e adequadas em Língua 
Portuguesa. Artigo Científico: Análise comparativa das NBRs de terminologias e o Dicionário Houaiss. Revista 
Confluência, nº 43, p.222-241, 2013. Artigo Científico: O constructo de Faulstich para a variação das Unida-
des Terminológicas Complexas, Revista Confluência, nº 41-42, p.96-126, 2012. Comunicação na I e II Semana 
de Produção Científica do IFB, Brasília-DF, 2011/12. Artigo científico:’O processo de predicação das unidades 
terminológicas complexas da engenharia civil’. Revista Eletrônica do Gelco, 2010. Artigo científico: “Léxico 
terminológico no canteiro de obras: interação e variação”. Revista da ABRALIN, v. 1, p. 830-834, 2009; Artigo 
científico: ‘O processo de predicação das Unidades Terminológicas Complexas da Engenharia Civil’. Polifonia 
(UFMT), v. 17, p. 78-92, 2009; Artigo científico: ‘Glossário de Terminologias da área da Construção Civil: Um 
recorte’. Profiscientia (Cuiabá), v. nº 4, p. 173-184, 2009.

Pesquisadores

Cleide Lemes da Silva Cruz - (líder) Vanessa de Assis Araujo

Estudantes

Camila Pontes Melo Edilene Crisina dos Santos Fonteles

linhas de pesquisa

•	 A terminologia da construção civil •	 A terminologia da dança

lInGuíSTICA, 
lETRAS E ARTES



Catálogo de Grupos de Pesquisa68

Coletivo de Estudos em Dança, Educação Somática e 
Improvisação – CEDA-SI

Ano de formação: 2013

líder(es) do grupo: Diego Pizarro (diego.pizarro@ifb.edu.br)

área predominante: Lingüística, Letras e Artes; Artes

Campus: Brasília

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
Em agosto de 2012 o grupo inicia pesquisa sobre A Prática De Dança Contemplativa e traduz para uso próprio o 
material bibliográfico disponível. Em fevereiro de 2013 o grupo se associa ao Projeto de Extensão PROEXT 2013 
“A dança em Processos de Composição: Contato-Improvisação e Práticas Somáticas” para realizar pesquisa 
acerca da prática de treinamento em dança desenvolvida no referido projeto. 1 - Apresentou comunicação: 
Experimentos com a prática de Dança Contemplativa. ANDA, realizado na UFBA, Salvador/2013.

Pesquisadores

Diego Pizarro - (líder)

Estudantes

Aline da Silva Melo
Reginaldo José da Silva
Flávia Moreira Cruz
Rosana de Souza
Gregório Bueno Benevides Rodrigues de Moraes

Thainara Oliveira dos Santos de Moraes
Lisiane Queiroz Vieira
Thais Cordeiro da Silva
Rachel Sanches Bertazzi de Godoy
Victória Ponte de Oliveira

linhas de pesquisa

•	 Contato-Improvisação e Práticas Somáticas

lInGuíSTICA, 
lETRAS E ARTES
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GênITIS- Grupo de Pesquisa em Gênero, 
Identidade,Sociedade

Ano de formação: 2011

líder(es) do grupo: Fernanda Ribeiro Queiroz de Oliveira (fernanda.oliveira@ifb.edu.br)

área predominante: Lingüística, Letras e Artes; Letras

Campus: Taguatinga Centro

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
GÊNITIS - Grupo de Pesquisa Gênero, Identidade e Sociedade- propõe-se a estudar as relações estabelecidas 
entre a construção do ser humano nos mais diversos ambientes de sua existência pautados pelos confrontos 
estabelecidos na construção do gênero. Há todo um imaginário e uma cultura dimensionando a distribuição de 
papéis sociais na clave do corpo, sempre estabelecendo, em um nível privilegiado, o trinômio homem-heteros-
sexual-branco. Por essa via, direitos civis, cidadania, percepção de si e do alheio tornam-se opressoras para 
aqueles que não se encaixam no perfil aceito como correto e bom pela sociedade. Tais discrepâncias encon-
tram-se na grande mídia, no núcleo familiar, religioso, profissional e em todas as esferas em que o ser humano 
se coloca ou é colocado. Estudar a fundo essas relações e seus impactos em nossa sociedade, estabelecer 
propostas produtivas que busquem alterar essa conformações preconceituosas é fundamental para a criação 
de oportunidades e redimensionamentos que retirem as mulheres, o público LGBTs da categoria de cidadãos e 
seres humanos de segunda classe.

Pesquisadores

Ana Paula Santiago Seixas
Melina Ribeiro
Clarice Barbosa Vieira

Patrícia Silva Santiago Melo
Fernanda Ribeiro Queiroz de Oliveira - (líder)
Priscila Ramos de Moraes Rego

Estudantes

Alan Regis Ferreira de Souza

linhas de pesquisa

•	 Arte e identidade
•	 Figura feminina e mídia
•	 Mulher e Trabalho

•	 Políticas Públicas e Gênero
•	 Violência contra a mulher

lInGuíSTICA, 
lETRAS E ARTES
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Tertúlia literária dialógica em perspectiva

Ano de formação: 2011

líder(es) do grupo: Jane Christina Pereira (jane.christina@ifb.edu.br)

área predominante: Lingüística, Letras e Artes; Letras

Campus: Taguatinga Centro

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
-Projeto de Extensão, “Tertúlia Literária Dialógica: educação democrática de jovens e adultos a partir de obras 
da literatura clássica”, aprovado e financiado pelo instituto Federal de Brasília, para o período de fevereiro de 
2012 a junho de 2013. -Grupo de estudos sobre Tertúlia Literária Dialógica; -Pesquisa acerca da metodologia da 
Tertúlia Literária Dialógica Programa Nacional “Mulheres Mil”; -Participação efetiva dos orientandos, pesqui-
sadores e líder do grupo de pesquisa nas Tertúlias realizadas com as mulheres inscritas no programa; -Publica-
ção do artigo “Tertúlia Literária Dialógica: literatura e direitos humanos”, no livro “Da última flor do lácio: capí-
tulos de literatura, linguística e educação”, publicado em 2011. -Apresentação de trabalho intitulado “Tertúlia 
Literária Dialógica: direitos humanos e literatura, no XI SEL SEMINÁRIO DE ESTUDOS LITERÁRIOS(UNESP/
Assis, de 24 a 26 de outubro de 2012; -Apresentação de trabalho intitulado “Tertúlia Literária Dialógica: litera-
tura e vida, no IV Congresso Internacional de Estudos Linguísticos e Literários na Amazônia (IV CIELLA) de 23 
a 26 de abril de 2013.

Pesquisadores

Geovani Amaral Santos
Kamilla Fernanda da Costa Queiroz

Jane Christina Pereira - (líder)

Técnicos

Ana Paula Seixas Clarice Barbosa Vieira

linhas de pesquisa

•	 Literatura e direitos humanos

lInGuíSTICA, 
lETRAS E ARTES
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O leitor de literatura: da leitura à subjetividade 
(prazer > hábito > cultura > comunidade leitora)

Ano de formação: 2012

líder(es) do grupo: Josué de Sousa Mendes (josue.mendes@ifb.edu.br)

área predominante: Lingüística, Letras e Artes; Letras

Campus: Gama

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
Estudar o Leitor é o que pretende este Grupo, estimulado pela hipótese de que não existe leitor incompetente, 
mas sim estruturas textuais que exigem do leitor habilidades e níveis de competências específicas. O leitor 
apresenta comportamento ativo diante da leitura ou níveis de competências que se manifestam durante o ato 
de ler, mas ainda está ele à espera de uma formação para que possa, de fato, ser um sujeito-leitor de olhar 
abrangente, que faz do texto o princípio de sua leitura. Quando, porém, se trata do leitor de literatura, apreen-
der o texto literário é passo imprescindível desse processo de formação, que tem por pilar a equação: prazer 
> hábito > cultura > comunidade leitora. Esse é o caminho ideal para despertar o prazer de ler, desenvolver o 
hábito de ler, formar uma cultura leitora e construir uma sociedade imaginativa, consciente e capaz de aceitar 
a contemporaneidade, sem perder a essência do fazer literário. Para comprovar que a leitura forma o leitor, 
dando-lhe categorização e singularidade, as estratégias e as experiências de leitura são instrumentos neces-
sários, o que exige mudar o ensino da literatura nas escolas, praticar a leitura da literatura em back-way (cami-
nho de volta) e compreender que o texto literário forma no leitor tanto uma competência técnica, quanto lhe dá 
uma educação cultural, além de possibilitar uma experiência moral que permite ressignificar a vida e o mundo.

Pesquisadores

Bianca Reis da Silva Feistler
Josué de Sousa Mendes - (líder)

Elaine Barbosa Caldeira Gonçalves

Estudantes

Eduardo José Melo Pereira Filho

linhas de pesquisa

•	 A leitura na perspectiva da sociolinguística
•	 Literatura: o princípio da leitura

•	 O leitor na perspectiva da neurociência

lInGuíSTICA, 
lETRAS E ARTES
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Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Música do IFB

Ano de formação: 2012

líder(es) do grupo: Rogério Rodrigues de Oliveira (rogerio.oliveira@ifb.edu.br)

área predominante: Lingüística, Letras e Artes; Artes

Campus: Brasília

Objetivos e/ou repercussões dos trabalhos do grupo
1 - Participação na II Semana de Produção Científica do IFB. Orientação de Trabalho de Iniciação Científica 
intitulado Reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem de música para estudantes de licenciatura em 
dança. O trabalho foi financiado pelo programa PIBITI/2011 do Cnpq. As bolsistas foram Danielle Rodrigues 
Pires e Lidiane da Silva Ramos, alunas do Curso de Licenciatura em Dança do IFB. 2 - Pesquisa, estudo e elabo-
ração da Apostila de Música para as componentes curriculares Fundamentos da Música I e Fundamentos da 
Música II do Curso de Licenciatura em Dança do IFB.

Pesquisadores

Rogério Rodrigues de Oliveira - (líder) Tiago Varella Negreiros

linhas de pesquisa

•	 Educação Musical para Curso de Licenciatura em Dança

lInGuíSTICA, 
lETRAS E ARTES



Estatísticas da produção 
dos Grupos de Pesquisa

Os dados constantes nessa tebala foram extraidos da base de dados Diretório dos 
Grupos de Pesquisa no Brasil (DGP) do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) (grupos certificados e atualizados no DGP/
CNPq) em 2013. Essas informações foram coletadas no período de 16/01/2014 a 
29/01/2014 para a análise da produção dos grupos de pesquisa do IFB. Ressalta-se 
que a produção de cada grupo é calculada com base nas produções cadastradas 
nos currículos Lattes dos membros dos grupos (pesquisadores e estudantes). 
Desta forma, pesquisadores e estudantes que participem de mais de um grupo 
contribuem com a totalidade de suas produções em todos os grupos que eles 
participam.
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Grupos de Pesquisa e sua produção em 2013

LECTS - Laboratório de Estudos em Educação, Ciência...

Avaliação Políticas Públicas em Educação

Materiais Poliméricos Nanoestruturados - (MPNan)

Avaliação de Políticas Públicas

Grupo de Pesquisa em Educação Inclusiva

Qualidade e Propriedades Físicas e Químicas de Produtos...

PROEDU

Núcleo de Pesquisas em Produção Sustentável no Cerrado

GOSOFT - Grupo de Pesquisa de Desenvolvimento de Soft...

Núcleo de Estudos e Pesquisas Agroambiental - NEAMB

Estudos Culturais Sobre Classe, Gênero e Raça

Tecnologia do Mobiliário

Corpoimagem na Improvisação

Núcleo de Estudos em Agroecologia e Agricultura Familiar

Observatório do Mundo do Trabalho

GÊNITIS - Grupo de Pesquisa em Gênero, Identidade, Soc...

Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Filosofia e Cultura

Coletivo Transcoreográfico

Agrogestores

Grupo Emancipa - Estudos e Pesquisa Sobre Formação e...

Núcleo de Pesquisa em Turismo e Hospitalidade do IFB

O Leitor de Literatura: da Leitura à Subjetividade (Prazer>...

Pesquisa Terminológica no IFB

LAnFI - Laboratório de Antropologia e Filosofia

Educação Profissional Crítica

Grupo de Estudos e Pesquisa em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Coletivo de Estudos em Dança, Educação Somática e Imp...

Estratégia Cooperativa

Tecnologia em Saneamento Ambiental e Desenvolvimento...

GPBI

Tertúlia Literária Dialógica em Perspectiva

Caracterização e Recuperação de áreas degradadas

Energia e Tecnologias Eletromecânicas

Lab4Rs -Laboratório de Estudos em Química Verde

Ecologia, Economia e Gestão Ambiental

Gestão de Processos

Therapéia

NuPeQuiETT - Núcleo de Pesquisas em Química para o Ensino...

Sustentaabilidade e Inovação

Educação e Agroecologia

GALACSI - Gama Laboratory for Computer Simulations

Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Música do IFB

Modatividade

Tecnologia Social e Cooperativismo
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Produção dos Grupos de Pesquisa por grande 
área do conhecimento em 2013

Produção dos Grupos de Pesquisa por campus 
no DGP/CnPq

Ciências da Saúde e Ciências Biológica

Engenharias

Ciências Exatas e da Terra

Ciências Sociais e Aplicadas

Linguística, Letras e Artes

Ciências Agrárias

Ciências Humanas
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1. quem são os dirigentes institucionais de pesquisa e qual o seu papel no Diretório?
Os dirigentes são os gerentes superiores da atividade de pesquisa nas instituições participantes (os pró-reitores 
de pesquisa, superintendentes, diretores, vice-presidentes, coordenadores de pesquisa ou equivalente). É do 
dirigente de pesquisa a responsabilidade de identificar e cadastrar os líderes de grupos da instituição e decidir 
sobre a certificação ou não dos grupos enviados por esses líderes. Na medida em que a captura de informações 
sobre os grupos de pesquisa é contínua, o dirigente institucional deve também ser responsável pela manutenção 
permanente da base de dados da sua instituição. Esses procedimentos são realizados através de uma página 
específica para Dirigentes, disponível por senha, no site de Coleta de dados do Diretório.

No IFB, o dirigente institucional de pesquisa é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.

2. O que é um grupo de pesquisa? Como saber se as atividades desenvolvidas por um conjunto de pesquisado-
res constituem um grupo de pesquisa?
Trata-se de um grupo de pesquisadores, estudantes e pessoal de apoio técnico que está organizado em torno 
à execução de linhas de pesquisa segundo uma regra hierárquica fundada na experiência e na competência 
técnico-científica. Esse conjunto de pessoas utiliza, em comum, facilidades e instalações físicas. Como se vê, 
a(s) linha(s) de pesquisa subordina(m)-se ao grupo, e não o contrário. Tem-se observado, crescentemente, o 
aparecimento de configurações onde um líder de grupo declara participar, só ou acompanhado de um segundo 
líder, de tantos grupos de pesquisa quantas são as linhas que desenvolve.

3. O que é linha de pesquisa? qual a diferença entre linha e projeto de pesquisa?
Linha de pesquisa representa temas aglutinadores de estudos científicos que se fundamentam em tradição in-
vestigativa, de onde se originam projetos cujos resultados guardam afinidades entre si.
Projeto de pesquisa é a investigação com início e final definidos, fundamentada em objetivos específicos, visan-
do a obtenção de resultados, de causa e efeito ou colocação de fatos novos em evidência.

4. Como cadastrar um grupo de pesquisa no Diretório?
Quem registra o grupo no Diretório é o Líder. O formulário Grupo (existente atualmente apenas na versão on line) 
está disponível no site de Líderes de grupo, em Atualizar/Inserir novo grupo, "Inserir novo grupo". Para ter acesso 
a esse site, o Líder precisa ter um currículo Lattes no CNPq e estar cadastrado como líder de grupo pelo dirigente 
de pesquisa da sua instituição. A senha de acesso solicitada pelo sistema é a senha Lattes do líder. Caso não a 
possua ou a tenha esquecido, poderá obtê-la acessando o link "Sua senha”, na página inicial do site do CNPq.

No IFB, o cadastro do pesquisador como líder como líder de grupo de pesquisa deve ser solicitado à Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Inovação por meio de processo seguindo o fluxo "Criação de grupos de pesquisa" disponível na 
Portaria n° 008/2012. Após o cadastro como líder, o pesquisador pode realizar a inserção do grupo no diretório. 
Após o preenchimento e atendidos os critérios de criação, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação efetua a cer-
tificação do grupo.

Perguntas frequentes

Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil (DGP/CNPq) (com adapta-
ções). Disponível em http://dgp.cnpq.br/diretorioc/
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5. Como atualizar os dados de um grupo cadastrado no Diretório?
Somente o primeiro líder do grupo tem acesso ao formulário (hoje existente apenas na versão on line) para fazer 
as atualizações. Para isso, o líder deve acessar a página de Líderes de grupo no site de Coleta de Dados, escolher 
a opção Atualizar/Inserir novo grupo, editar o grupo, fazer as alterações e enviar os dados ao CNPq. A opção 
“Enviar ao CNPq” encontra-se na página inicial do formulário e, para que o grupo não fique na situação de ”Em 
preenchimento”, deve, obrigatoriamente, ser acionada pelo líder após terminar as alterações.

6. quais as situações (ou status) que os grupos podem ter na base de dados?
Os status de grupos podem ser:

•	 Aguardando certificação pela instituição: é o status atribuído a um grupo novo enviado ao CNPq pelo 
líder. O grupo ficará nessa situação até que o Dirigente de pesquisa da instituição promova (ou negue) 
a certificação do grupo, dentro de um prazo de 12 meses. Depois de permanecer 12 meses com status 
de Aguardando certificação pela instituição, o grupo poderá ser excluído da base pelo CNPq, não podendo 
mais ser recuperado nem seu espelho visualizado no site.

•	 Certificado pela instituição: é o grupo, enviado pelo líder, que foi certificado pelo dirigente institucional 
de pesquisa da sua instituição. Somente os grupos com esse status são considerados pelo CNPq para os 
Censos do Diretório e para as consultas de acesso irrestrito da Base Corrente. O prazo de validade de um 
grupo certificado é de 12 meses. Assim, um grupo certificado que permaneça mais de 12 (doze) meses sem 
sofrer atualização passa para o status de grupo não-atualizado. O retorno de um grupo não-atualizado para 
a situação de grupo certificado será automático tão logo seja atualizado e enviado pelo Líder.

Um grupo certificado deve ser atualizado sempre que houver novas informações, mas atenção: após qualquer 
atualização de dados, o Líder precisa enviar os dados novamente (botão “enviar ao CNPq” do formulário), para 
que o grupo não fique na situação “em preenchimento”.

•	 Certificação negada pela instituição: é o grupo, enviado pelo líder, que teve a certificação negada pelo 
dirigente de pesquisa da instituição. Os grupos com certificação negada pelo dirigente, se atualizados 
pelos líderes e reenviados ao CNPq, passam a ter o status de Aguardando certificação. Depois de 12 meses 
com status de Certificação negada pela instituição, o grupo poderá ser excluído da base pelo CNPq, não 
podendo mais ser recuperado nem seu espelho visualizado no site

•	 Grupo não-atualizado: é o grupo que perdeu a certificação por estar há mais de 12 (doze) meses sem sofrer 
atualização. Esse grupo retornará automaticamente para a situação de grupo certificado, depois que suas 
informações forem atualizadas e enviadas ao CNPq pelo líder. Depois de 12 meses com status de Grupo 
não-atualizado, o grupo poderá ser excluído da base pelo CNPq, não podendo mais ser recuperado nem seu 
espelho visualizado no site.

•	 Grupo em preenchimento: é aquele cujos dados estão sendo “editados” pelo líder, através do Formulário 
on line. Um grupo só sai da situação em preenchimento depois que o seu líder envia os dados ao CNPq. 
Para isso, o líder deve acessar o link Atualizar/Inserir novo grupo em seu site, editar o grupo que está em 
preenchimento, e clicar no botão “Enviar ao CNPq”. Após o envio, o grupo volta para o status em que 

Perguntas frequentes
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estava anteriormente (se for uma atualização de dados) ou fica aguardando certificação pelo Dirigente 
institucional de pesquisa (se for um grupo novo). Depois de permanecer 12 meses com status de grupo Em 
preenchimento, o mesmo poderá ser excluído da base pelo CNPq, não podendo mais ser recuperado nem 
seu espelho visualizado no site.

•	 Grupo Excluído: é aquele que foi excluído da base de dados pelo seu Líder, através do site de Líderes de 
grupo, ou excluído pelo próprio CNPq nas situações previstas e explicitadas anteriormente. Um grupo 
nessa situação não pode mais ter seus dados recuperados e editados pelo Líder para atualizações e não 
fica acessível para alteração de status pelo Dirigente. Se um grupo excluído pelo CNPq, ou mesmo pelo 
próprio líder, ainda for um grupo ativo, o líder poderá cadastrá-lo novamente no sistema, utilizando a opção 
de Inserir novo grupo

7. Como incluir no Diretório um grupo formado por pesquisadores de duas ou mais instituições que trabalham 
em associação (redes de pesquisa)?
O CNPq ainda não tem uma base de dados capaz de detectar essa forma de organização do trabalho em C&T, 
chamada genericamente de "rede de pesquisa". No CNPq, se começou a estudar o conceito a partir da medida 
das relações entre grupos e redes e tendo como indicador as co-autorias. Mas é apenas um início e ainda não 
há planos para "engenheirar" um produto. Ademais, apesar do Pronex e dos Institutos do Milênio, a forma "rede" 
é ainda incipiente no Brasil. Todavia, nesses casos, o CNPq aconselha o seguinte procedimento, em relação ao 
Diretório: normalmente, uma rede é um coletivo de grupos baseados em instituições e, então, cada grupo deve 
ser cadastrado na instituição a que pertence, ressaltando no campo ''repercussões do trabalho do grupo", no 
formulário, que o grupo integra uma rede denominada tal e tal, financiada por tais e tais agências e composta 
por grupos nas instituições tais e tais. Acredita-se que em cada instituição que contribui para o trabalho da rede 
exista um(a) pesquisador(a) que seja o "cabeça" da rede naquela instituição.

8. um grupo pode ter mais de um líder?
Um grupo pode ter até no máximo dois líderes. No entanto, apenas a senha Lattes do primeiro líder dá acesso ao 
site de Líderes

9. O que é um grupo atípico?
É considerado grupo atípico aquele cujo perfil apresenta afastamento estatístico relevante em relação ao perfil 
médio dos grupos. Os casos atípicos são:

•	 Grupos unitários (formados por apenas 1 pesquisador);
•	 Grupos sem estudantes;
•	 Grupos sem técnicos;
•	 Grupos com mais de dez pesquisadores;
•	 Grupos com mais de 10 linhas de pesquisa;
•	 Grupos onde o líder não é doutor;
•	 Grupos sem doutores no conjunto de pesquisadores;
•	 Pesquisadores que participam de quatro ou mais grupos;
•	 Estudantes que participam de dois ou mais grupos;
•	 Grupos semelhantes.

Perguntas frequentes
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Para maiores esclarecimentos quanto ao tratamento das atipicidades no IFB, verifique os "Critérios para criação 
e certificação institucional de grupo de pesquisa".

10) quero constituir constituir um grupo de pesquisa mas não tem doutores na área. O grupo será certificado 
pelo IFB?
Considerando que ainda não temos quantidade expressiva de doutores e que estes não atendem todas as áreas 
do conhecimento, o IFB tem certificado grupos que sejam ilderados por pesquisadores com título de mestre.

11) Bolsistas de Iniciação Científica ou Tecnológica devem participar de um grupo de pesquisa?
Os estudantes bolsistas devem possuir atividade permanente de pesquisa enquanto vigorarem suas bolsas. Des-
ta forma, devem compor o grupo de pesquisa no qual seu orientador está vinculado.

12) O que o esudante deve fazer para integrar um grupo de pesquisa?
Se bolsista de Iniciação Científica ou Tecnológica, deve procurar seu orientador para que seu cadastro no grupo 
seja providenciado. Se participar de projetos de pesquisa desenvolvido por servidores cadastrados em algum 
grupo de pesquisa, o servidor deve providenciar o cadastro do estudante junto ao líder do grupo.

13. A produção científica, tecnológica e artística de um grupo é colhida no formulário Grupo ou é extraída da 
base de Currículos lattes?
É extraída, na íntegra, dos currículos Lattes dos pesquisadores e estudantes cadastrados nos grupos de pesqui-
sa. Por isso mesmo é importante que os currículos estejam sempre atualizados e completos, especialmente em 
anos em que o Diretório realiza os Censos da pesquisa.

14. qual é a produção científica, tecnológica e artística de um grupo?
É a soma da produção existente nos currículos Lattes dos pesquisadores e estudantes que participam do grupo, 
admitida a dupla ou múltipla contagem que ocorre devido às co-autorias entre participantes do grupo.

15. Para qual grupo será levada a produção científica de um pesquisador ou estudante que participa de mais 
de um grupo?
A totalidade da produção constante do currículo Lattes do pesquisador ou estudante será computada igualmen-
te em todos os grupos de que ele participa.

Perguntas frequentes



Catálogo de Grupos de Pesquisa 81

1) Critérios para criação de Grupo de Pesquisa:

1.1) quanto à definição e composição de um Grupo de Pesquisa:

•	 Segundo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), "o grupo de 
pesquisa é definido como um conjunto de indivíduos organizados hierarquicamente em torno de uma ou, 
eventualmente, duas lideranças:

•	 cujo fundamento organizador dessa hierarquia é a experiência, o destaque e a liderança no terreno 
científico ou tecnológico;

•	 no qual existe envolvimento profissional e permanente com a atividade de pesquisa;
•	 cujo trabalho se organiza em torno de linhas comuns de pesquisa;
•	 e que, em algum grau, compartilha instalações e equipamentos". (Fonte: http://dgp.cnpq.br/diretorioc/).

Quanto à composição mínima do grupo de pesquisa, para sua criação:

•	 Deverá possuir no mínimo 02 (dois) servidores efetivos do IFB (descumprimento configura atipicidade)*;

1.2) quanto à definição e características da líderença de Grupo de Pesquisa no IFB:

•	 Segundo o CNPq, "o pesquisador líder de grupo é o personagem que detém a liderança acadêmica 
e intelectual naquele ambiente de pesquisa. Normalmente, tem a responsabilidade de coordenação 
e planejamento dos trabalhos de pesquisa do grupo. Sua função aglutina os esforços dos demais 
pesquisadores e aponta horizontes e novas áreas de atuação dos trabalhos.

No Diretório, é o líder, cadastrado previamente no sistema pelo Dirigente de pesquisa da sua instituição, o res-
ponsável pela inclusão e atualização dos dados do grupo. Admite-se até 2 líderes por grupo. No entanto, por uma 
questão burocrática e de funcionamento do sistema, apenas a senha Lattes do primeiro líder dá acesso ao site 
de Líderes, onde está disponível o formulário para inclusão e atualização de dados" (Fonte: http://dgp.cnpq.br/
diretorioc/).

Quanto ao líder do grupo de pesquisa, este deverá:

•	 Ser servidor efetivo do IFB (Docente ou Técnico-Administrativo de nível superior);
•	 Possuir a titulação mínima de Mestre;
•	 Liderar apenas 01 (um) Grupo de Pesquisa (descumprimento configura atipicidade)*;
•	 Possuir formação e produção acadêmica compatível com a área e linhas de pesquisa do Grupo.
1.3) quanto às linhas de pesquisa do grupo:

Segundo o CNPq, a "Linha de pesquisa representa temas aglutinadores de estudos científicos que se fundamen-
tam em tradição investigativa, de onde se originam projetos cujos resultados guardam afinidades entre si. Pro-
jeto de pesquisa é a investigação com início e final definidos, fundamentada em objetivos específicos, visando 
a obtenção de resultados, de causa e efeito ou colocação de fatos novos em evidência" (Fonte: http://dgp.cnpq.
br/diretorioc/).

Definições e critérios para criação e certificação 
institucional de Grupos de Pesquisa no IFB
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Quanto às linhas de pesquisa, o grupo de pesquisa deverá:

•	 Possuir no máximo 10 (dez) linhas de pesquisa (descumprimento configura atipicidade)*.

1.4) quanto aos pesquisadores no grupo:

Segundo o CNPq, "Pesquisadores são os membros graduados ou pós-graduados da equipe de pesquisa, direta 
e criativamente envolvidos com a realização de projetos e com a produção científica, tecnológica e artística do 
grupo. Se estiver matriculado em um curso de graduação ou pós-graduação (especialização, mestrado ou dou-
torado), deve ser incluído como estudante, desde que seu orientador seja um pesquisador do grupo. Estagiários 
pós-doutorais devem ser considerados como pesquisadores do grupo". (Fonte: http://dgp.cnpq.br/diretorioc/).

Quanto aos seus pesquisadores, o grupo deverá:

•	 Possuir no máximo 10 (dez) pesquisadores (descumprimento configura atipicidade)*;
•	 Cada pesquisador: participar de no máximo outros 03 (três) Grupos de Pesquisa (descumprimento 

configura atipicidade)*.

2) Critérios para a manutenção da certificação institucional do Grupo de Pesquisa (realizada anualmente):

2.1) O Grupo de Pesquisa deverá:

Possuir no mínimo 1 (um) estudante do IFB de cursos técnicos ou superiores (descumprimento configura atipi-
cidade)*;
•	 Cada estudante, participar de apenas um Grupo de Pesquisa (descumprimento configura atipicidade)*.
•	 Os membros do Grupo de Pesquisa deverão realizar atualização semestral de seus dados na Plataforma 

Lattes;
•	 O líder do Grupo de Pesquisa deverá realizar atualização semetral dos dados registrados no Diretório dos 

Grupos de Pesquisa no Brasil (DGP/CNPq);
•	 Orientar estudantes, por meio de qualquer de seus membros, em no mínimo 2 (dois) projetos de pesquisa, 

extensão ou desenvolvimento tecnológico em editais internos e/ou externos por ano;
•	 Submeter, por meio de qualquer de seus membros, no mínimo 1 (uma) proposta de projeto de pesquisa, 

extensão ou desenvolvimento tecnológico em editais internos e/ou externos por ano.

3) quanto ao preenchimento dos dados do grupo no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil (CGP/CnPq)

3.1) Todos os campo devem ser preenchidos. O não preenchimento de qualquer dos campos de informação do 
grupo impossibilitará a certificação institucional.

3.2) Os campos abaixo especificados, para uniformização das informações institucionais, devem ser preenchi-
dos da seguinte forma:

Definições e critérios para criação e certificação 
institucional de Grupos de Pesquisa no IFB
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•	 O nome do grupo de pesquisa não deve ser composto apenas por siglas ou abreviações.
•	 Instituição: Instituto Federal de Brasília – IFB
•	 Órgão: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação – PRPI
•	 Unidade: Campus em que se desenvolvem as atividades do grupo ou campus do líder principal do grupo de 

pesquisa.
•	 Endereço: endereço completo do Campus informado no campo "Unidade"
•	 Repercussões dos trabalho do grupo: breve descrição dos objetivos do grupo seguida de seus projetos/

resultados de pesquisa mais expressivos.

*As atipicidades devem ensejar uma melhor análise dos dados do grupo por parte do Dirigente de Pesquisa no 
momento da certificação (Fonte: http://dgp.cnpq.br/diretorioc/).

Definições e critérios para criação e certificação 
institucional de Grupos de Pesquisa no IFB
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Endereço dos Campi do IFB

Campus Brasília
Endereço: Via L2 Norte, SGAN 610 (610 Norte), Módulo D, E, F e G. Asa Norte. Brasília/DF - CEP: 70.830-450.
Tel. 2193-8050

Campus Gama
Endereço: Lote 01, DF 480, Setor de Múltiplas Atividades CEP: 72429-005 Gama/DF
Tel. 2103-2250

Campus Planaltina
Endereço: Rodovia DF-128, Km 21, Zona Rural de Planaltina, Planaltina/DF - CEP 73380-900
Tel. 2196-2653

Campus Riacho Fundo
Sede Provisória: QOF 01 - QN 07 - Setor Habitacional Riacho Fundo I.
Tel. 2103-2341 

Campus Samambaia
Endereço: Subcentro Leste, Complexo Boca da Mata, Lote 01, Samambaia – DF
Tel. 2103 - 2300

Campus São Sebastião
Sede Provisória – Funcionamento Atual
Endereço:Centro Ensino Fundamental Miguel Arcanjo, localizado na Avenida São Bartolomeu, Área Especial 03, 
São Sebastião-DF.
Tel. 2193- 8130

Campus Taguatinga
Endereço: QNM 40, Área Especial nº 01, Taguatinga/DF - CEP 72146-000
Tel. 2103-2200 

Sede atual do Campus Taguatinga Centro
Pistão Sul, QSD Área Especial 1, Lt. 04, 1º andar, Edifício Spazio Duo (mesmo prédio da Receita Federal). CEP: 
72015-597

Sede definitiva em reforma:
Endereço: C 12, Bloco F, Lotes 1 e 2, atrás do Banco do Brasil da Avenida Comercial Sul, Taguatinga Centro. 
CEP:72010-120
Tel. 2196-2050 
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