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EDIÇÃO ESPECIAL - ACONTECEU NA IV SEMANA DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO IFB 

Depoimento 

 

“Conversar sobre projetos de pesquisa com um público que percebe a 

importância da iniciação científica no IFB foi extremamente estimulante. Espero 

que esse momento tenha sido tão proveitoso para os participantes da oficina 

como foi para mim”  

 

(Profa. Elisabeth Stumpf, ofertante da oficina “Mais simples do que parece: 

oficina sobre projetos”) 

A IV Semana de Produção Científica foi repleta de atividades práticas para a 

comunidade. Nesta edição 9 oficinas foram ofertadas: “Ingredientes do 

Cerrado”, “Tertúlia Literária”, “Incubadora de empreendedorismos solidários”, 

“Mais simples do que parece: oficina sobre projetos”, “Trilha ecológica: 

reconhecimento de plantas nativas”, “Preparo de queijos condimentados com  

ervas finas”, “Plantas medicinais e construção de travesseiro aromático” e 

“Software de jogo”.  

Teoria com muita prática também na IV Semana de Produção Científica  do IFB. 

OFICINAS NA IV SEMANA DE PRODUÇÃO 

Poema—O caipira no IFB 

 

“Sou caipira e me orgulho em dizer, entrei na faculdade que se chama IFB | Aqui tem coisas 

boas e nunca vou esquecer, as amizades os ensinamentos são coisas que vou levar 

enquanto eu viver | Meu verso e cheiro de terra, minha riqueza vou te dizer, tenho Deus 

no coração e grandes oportunidades de um dia crescer | Agradeço a paciência e a 

compreensão, pois esse é meu jeito de ser, a Semana de Produção Científica se vai, mas é 

algo que jamais devemos esquecer.”  

 

(Ítalo de Almeida Cruz, estudante do Curso de Tecnologia em Agroecologia—Campus 

Planaltina) 

Na IV Semana de Produção Científica, estudantes, docentes e técnicos conferiram os 

resultados das pesquisas desenvolvidas no IFB. Três dias de evento, 66 pôsteres 

apresentados, 473 inscritos e 9 oficinas são alguns dos números da IV Semana de Produção 

Científica do IFB. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação agradece a todos os envolvidos e, em 

especial, ao Campus Planaltina por acolher o evento e aos demais campi pela participação. 

PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE IFB 

A Semana de Produção Científica do IFB 

 

A Semana de Produção Científica é um evento anual promovido pela Pró-
Reitoria de Pesquisa e Inovação com apoio dos campi, cujo objetivo é reunir 
estudantes, docentes e técnicos em um momento de socialização dos resultados 
de suas pesquisas, principalmente as de iniciação científica e tecnológica. A IV 
Semana foi realizada no Campus Planaltina e a V Semana de Produção Científica 
(2015) será realizada no Campus Taguatinga. 
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EDIÇÃO ESPECIAL - ACONTECEU NA IV SEMANA DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO IFB 

 

PREMIAÇÕES 

Categoria Iniciação Científica (PIBIC) 

 

1° lugar—Intersubjetividade desincorporada: a telepresença docente nos cursos  técnicos 
em EaD do IFB (Maíra de Sousa Freire, Campus Gama) 

 

2° lugar—Teatro - texto e arte de educar (Alan Regis Ferreira de Souza, Campus Taguatinga 
Centro) 

 

3° lugar—Avaliação do projeto educar dançando 2005-2013 (Leonardo Lima Dourado, 
Campus Brasília) 

 

Categoria Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
(PIBITI) 

 

1° lugar—Monitoramento microbiológico de compostagem de resíduos orgânicos  
realizada no campus Planaltina do Instituto Federal de Brasília (Josemar Gonçalves de  
Oliveira Filho, Campus Planaltina) 

 

2° lugar—Atividade antimicrobiana de extratos orgânicos de rizomas de Dorstenia  
asaroides Hook. Submetidos a diferentes temperaturas de secagem (Alana Cardoso 
Ferreira, Campus Gama) 

 

3° lugar—Usabilidade e acessibilidade na web: Avaliação e estudo de caso (Rafaela Silva 
Santos, Campus Taguatinga) 

 

Categoria Iniciação Científica no Ensino Médio (PIBIC-EM) 

 

1° lugar—Avaliação do desenvolvimento vegetal de plantas de cobertura sob regime 
hídrico variável (Aldenice Pereira Dutra, Campus Planaltina) 

 

2° lugar—Práticas de Leitura e Escrita dos Alunos do IFB – Campus Gama – para  subsidiar 
o ensino da Língua Portuguesa (Otoniel Coutrim, Campus Gama) 

 

3° lugar—Interação escola-comunidade – Educação Ambiental e práticas sustentáveis 
como ferramenta para a sustentabilidade (Isabel Cristina da Silva Costa Carneiro, Campus 
Samambaia) 

Categoria geral 

 

1° lugar—Extração e pré - gelatinização da pectina obtida da casca do Maracujá amarelo 
(passiflora edulis flavicarpa) (Josemar Gonçalves Oliveira Filho, Campus Planaltina) 

 

2° lugar— Revistas cientificas: a contribuição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia para a difusão do conhecimento (Gustavo Fernando Fröhlich, Campus Brasília) 

 

3° lugar—Reflexões sobre a dança do ventre articuladas com mudança no ensino (Janaína 
Alves Belardony, Campus Brasília) 

 

Categoria Campus destaque 

 

Campus Planaltina com 20 projetos apresentados 

 

Categoria curso destaque 

 

Tecnologia  em Agroecologia - Campus Planaltina com 102,1 pontos em apresentação de 
projetos 

 

Categoria melhor resumo 

 

Atividade tripanocida in vitro do óleo essencial obtido de chenopodiumambrosioides L. 
(Eduardo Leite Leal, Campus Gama) 

 

Categoria melhor projeto 

 

Embalagem biodegradável e ativa com função antimicrobiana para aplicação em alimentos 
(Josemar Gonçalves de Oliveira Filho, Campus Planaltina) 

 

Categoria divulgação científica 

 

Cinética de sorção de água por grãos de Chia (Miriã Albino Lessa, Campus Gama) 

 

PREMIAÇÕES 

 

Confira todas as premiações da IV Semana de Produção Científica 


