
Resultado da seleção de projetos para a Fábrica 

de Ideias Inovadoras (FABIN) 2014 

 

Na segunda edição da Fábrica de Ideias 

Inovadoras do IFB foram selecionados 

13 projetos para desenvolvimento 

tecnológico em processo, produto ou 

serviço. 

Clique aqui e confira o resultado com os 

projetos selecionados! 
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Inscrições abertas para a IV Semana de Produção 

Científica do IFB 

 

Estão abertas até o dia 10 de novembro as 

inscrições para participação na IV Semana de 

Produção Científica. Durante o evento serão 

ofertadas oficinas, sendo que o interessado 

deve se inscrever previamente na IV Semana 

de Produção Científica. Todos que forem 

apresentar pôsteres devem realizar a 

inscrição no evento.  

INSCRIÇÃO NA IV SEMANA                   |             INSCRIÇÃO NAS OFICINAS 

Novos editais de Iniciação Científica no Ensino 

Médio (PIBIC-EM/CNPq) e Iniciação Tecnológica 

(PIBITI/CNPq—FUNTTEL) 

 

Está aberto até o dia 11 de novembro 

o prazo para submissão de projetos de 

iniciação científica no Ensino Médio 

(PIBIC-EM/CNPq) e em 

desenvolvimento tecnológico nas 

áreas de Telecomunicações, Circuitos 

Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos, 

Metodologia e Técnicas da 

Computação e Sistemas de 

Computação (PIBITI/CNPq - FUNTTEL). 

Clique aqui e saiba mais sobre os editais 

Novos livros aprovados em edital de apoio a 

publicação 

 

Três novos livros foram aprovados no edital 

de apoio a publicação lançado em 2014. As 

obras selecionadas foram as seguintes: 

Informática básica para a terceira idade 

(Campus Ceilândia); Ética e cidadania para 

o ensino técnico (Campus Riacho Fundo); 

Integrações: diálogos sobre o ensino médio 

(Campus Samambaia). 

 

Projetos selecionados para o PROGRUPOS, 

modalidade pesquisa 

 

Na edição 2014 do Programa 

Institucional de Apoio e Consolidação 

de Grupos de Pesquisa (Progrupos) - 

modalidade pesquisa - foram 

aprovados seis projetos de diversas 

áreas do conhecimento. Em 2014 a 

PRPI disponibilizou R$ 120.000,00 para 

o apoio de projetos desenvolvidos 

pelos Grupos de Pesquisa do IFB. 

Clique aqui e confira os projetos aprovados para financiamento 

Workshops de pesquisa aplicada e soluções 

tecnológicas 

 

Foram promovidos workshops de pesquisa 

aplicada e soluções tecnológicas para auxílio 

aos pesquisadores do IFB interessados em 

submeter propostas à chamada pública 

17/2014 SETEC/CNPq. Essa iniciativa 

resultou na submissão de 13 projetos de 

pesquisa aplicada e solução tecnológica. 

 

 

http://www.ifb.edu.br/attachments/article/7840/Edital_043_Resultado%20final%20FABIN.pdf
http://www.ifb.edu.br/attachments/article/7840/Edital_043_Resultado%20final%20FABIN.pdf
https://docs.google.com/a/etfbsb.edu.br/forms/d/1d1zFF9L41B8GDekoDQYQWKv241kvMBvvfvgRblU7ZUs/viewform
http://www.ifb.edu.br/reitoria/reitoria/noticiasreitoria/7929-estao-abertas-as-inscricoes-para-as-oficinas-da-iv-semana-de-producao-cientifica-do-ifb
http://www.ifb.edu.br/reitoria/reitoria/noticiasreitoria/7887-pro-reitoria-de-pesquisa-e-inovacao-lanca-editais-para-selecao-de-projetos-de-iniciacao-cientifica-e-tecnologica
http://www.ifb.edu.br/attachments/article/7742/Edital_38_RESULTADO%20FINAL%20_PROGRUPOS.pdf

