
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

EDITAL Nº 038/RIFB, DE 15 DE JULHO DE 2014.

RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA PARA CONCESSÃO DE
FINANCIAMENTO POR MEIO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO E CONSOLIDAÇÃO DE
GRUPOS DE PESQUISA (PROGRUPOS), OBJETO DO EDITAL Nº 038/RIFB, DE 15 DE JULHO DE 2014.

O REITOR PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeado pela Portaria MEC n°
649, de 23 de maio de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 24 de maio de 2011, no uso de suas
atribuições legais e regimentais e considerando a concessão de bolsas de iniciação científica pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ao IFB, resolve:

DIVULGAR - O Resultado Final da seleção de projetos de pesquisa para concessão de financiamento por
meio do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO E CONSOLIDAÇÃO DE GRUPOS DE PESQUISA
(PROGRUPOS), objeto do Edital nº 038/2014, conforme a seguir:
a) O montante disponibilizado para financiamento dos projetos pelo PROGRUPOS foi de R$ 120.000,00
com orçamento do PRPI;
b) Não houve interposição de recursos relacionado ao resultado preliminar do edital a que este resultado se
refere;
c) Os projetos estão ordenados por ordem decrescente de pontuação final;
d)   As propostas que obtiveram pontuação inferior  a  seis  (6)  pontos foram "não aprovadas",  conforme
previsto  no  parágrafo  1°  do  Artigo  6°  da  Portaria  Normativa  N°  001  de  07  de  Junho  de  2013  que
Regulamenta o Programa institucnonal de apoio e consolidação de grupos de pesquisa – PROGRUPOS;
e) Os projetos que obtiveram pontuação final superior a 6,0 (seis) pontos classificados fora da faixa de
financiamento disponibilizado no edital 038/2014 estão com a situação "Aprovado sem financiamento";
f) Os proponentes dos projetos aprovados devem agendar horário (entre os dias 20 e 24 de outubro) na Pró-
Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) para trâmites relacionado à emissão do Cartão BB Pesquisa por
meio do qual será executado o orçamento destinado ao projeto;
g)  Em  caso  de  disponibilidade  financeira  até  o  final  do  exercício  2014 os  proponentes  dos  projetos
"aprovados sem financiamento" poderão ser convidados a desenvolver os projetos.
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*Aprovado com readequações orçamentárias

Original assinado
WILSON CONCIANI

Reitor

Título Campus Situação

R$ 19.952,89 Planaltina 8,1

R$ 19.990,00 Planaltina 8,0

R$ 19.995,00 Gama 7,9

R$ 19.736,00 Gama 7,8

R$ 19.877,65 Gama 7,6

R$ 19.500,00 Brasília 7,6

R$ 19.930,00 Taguatinga 7,3

Estudos pedagógicos comparativos de percussão e dança R$ 19.800,00 Brasília 7,3

R$ 20.000,00 Taguatinga 7,3

R$ 20.000,00 Brasília 6,5

Resíduos sólidos dos eventos no campus brasília R$ 20.000,00 Brasília 5,5

R$ 19.980,00 Gama 5,3

R$ 20.000,00 Gama -

Orçamento do 
projeto

Pontuação 
Final

Levantamento entomofaunístico do campus planaltina do 
instituto federal de brasília - df

Aprovado com 
financiamento

Proposta de elaboração do plano de manejo do parque 
ambiental colégio agrícola de brasília

Aprovado com 
financiamento

Influência da temperatura de secagem na produção de 
extratos orgânicos de rizomas de dorstenia asaroides hook. e 
avaliação da atividade tripanocida in vitro

Aprovado com 
financiamento

Germinação, armazenamento e viabilidade de sementes de 
espécies florestais lenhosas do bioma cerrado de ocorrência 
natural em matas de galeria

Aprovado com 
financiamento

Efeito de extratos do fruto de sapindus saponaria 
(sapindaceae) sobre mosca branca, bemisia tabaci biótipo b 
em tomateiros.

Aprovado com 
financiamento

(Re)construindo as significações dos sinais em libras na área 
de gestão e negócios

Aprovado com 
financiamento*

Bancada didática para o ensino de condicionamento de ar 
pelo ciclo por compressão de vapor

Aprovado sem 
financiamento
Aprovado sem 
financiamento

Tecnologias educacionais e cultura digital no contexto da 
predição da evasão

Aprovado sem 
financiamento

A educação somática como tecnologia inovadora para a 
formação em dança

Aprovado sem 
financiamento

Não Aprovado, 
conforme item 6.5 

do edital.

Determinação da constante de complexação do cobre em 
extratos de cenoura e beterraba por espectroscopia de 
absorção molecular na região do infravermelho e do 
ultravioleta e visível utilizando o diagrama de scatchard.

Não Aprovado, 
conforme item 6.5 

do edital.

Estudo do processamento, enriquecimento nutricional e 
ozonização de bebida de arroz

Desclassificado por 
inobservância do 

item 4.1.5 do edital.


