
 

 

EDITAL Nº 10/RIFB, DE 09 DE ABRIL DE 2018 

RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2018/2019 – MODALIDADE PIBIC – AÇÕES 

AFIRMATIVAS CNPq 

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeado pelo Decreto de 05 de maio 

de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 06 de maio de 2015, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, torna público, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI), o 

Resultado Final da Seleção de Propostas de Projetos de Iniciação Científica 2018/2019 - 

Modalidade PIBIC - Ações Afirmativas CNPq, informando que: 

 

a) Foram disponibilizadas 03 (três) cotas de bolsas do CNPq; 

b) Foram recebidos 17 (dezessete) projetos para este Edital; 

c) Foram interpostos 02 (dois) recursos e todos foram indeferidos; 

d) Foram aprovados 13 (treze) projetos; 

e) Considerando o mérito dos projetos aprovados e a disponibilidade orçamentária, a PRPI decidiu 

conceder mais 10 (dez) cotas de bolsas; 

f) Os proponentes que tiveram seus projetos aprovados devem preencher e assinar o formulário de 

identificação de bolsista, a declaração de orientador, o termo de compromisso de bolsista, o termo 

de concessão financeira e enviar para o e-mail prpi@ifb.edu.br até o dia 03/08/2018 com o assunto 

“INDICAÇÃO DE BOLSISTA – EDITAL 10/2018”; 

g) Os proponentes que tiverem interesse podem solicitar as avaliações de seus projetos pelo                   

e-mail prpi@ifb.edu.br. 

 

 

Nº Campus Título 
Média 

projeto 

Avaliação 

currículo 

Nota 

Final 
Resultado 

1 Gama 

Estudo da atividade tripanocida do óleo volátil e de 

extratos orgânicos obtidos de manjericão (Ocimum 

basilicum L.) 
84,0 67 151,0 

Aprovado com 

bolsa CNPq 

2 Ceilândia 
Claraboia: a relação entre a forma literária e o processo 

social na poética peculiar de José Saramago 
90,5 53 143,5 

Aprovado com 

bolsa CNPq 

3 Brasília 

A pesquisa como ferramenta no processo ensino-

aprendizagem: investigação das atividades biológicas da 

macela (Achryrocline satureioides) e sua veiculação às 

práticas de ensino 

71,5 70 141,5 
Aprovado com 

bolsa CNPq 

4 Planaltina 

Efeito de revestimento de alginato incorporado com 

hidrolisado proteico de subproduto do algodão na 

manutenção da qualidade pós-colheita de morangos 
83,0 55 138,0 

Aprovado com 

bolsa IFB 

5 
Recanto 

das Emas 

Efeitos do tamanho e isolamento de matas de galeria do 

Cerrado sobre a diversidade de drosofilídeos (Insecta, 

Diptera) 
81,0 53 134,0 

Aprovado com 

bolsa IFB 

  



 

 

6 Brasília 

Educação ambiental e preservação: o empoderamento 

da comunidade na conservação ambiental da Estação 

Ecológica de Águas Emendadas 
96,5 35 131,5 

Aprovado com 

bolsa IFB 

7 Ceilândia 

Caracterização da atividade biológica de uma 

fosfolipase da peçonha do escorpião Opisthacanthus 

cayaporum 
94,5 37 131,5 

Aprovado com 

bolsa IFB 

8 Planaltina 
Desafios da educação ambiental em uma escola pública 

do Distrito Federal 
76,5 51 127,5 

Aprovado com 

bolsa IFB 

9 Brasília 
Pesquisa de empregabilidade alunos campus Brasília: 

aferição das áreas de formação e desvios de competência 
91,5 22 113,5 

Aprovado com 

bolsa IFB 

10 
São 

Sebastião 

Marielle, presente! Análise discursiva de textos 

jornalísticos sobre a morte de Marielle Franco 
92,5 15 107,5 

Aprovado com 

bolsa IFB 

11 
Riacho 

Fundo 

A invenção da memória: ficção e história em The Book 

of Daniel 
79,5 23 102,5 

Aprovado com 

bolsa IFB 

12 Planaltina 

Práticas na metodologia de ensino do componente 

curricular biologia como forma de aprimoramento do 

processo de ensino e aprendizagem 
66,5 36 102,5 

Aprovado com 

bolsa IFB 

13 
São 

Sebastião 

A violência contra a mulher na obra São Bernardo, de 

Graciliano Ramos 
82,5 18 100,5 

Aprovado com 

bolsa IFB 

14 
Taguating

a 

Desenvolvimento de Jogos Digitais usando Problem 

Based Learning como Método de Aprendizado com 

Crianças do Ensino Fundamental de escola pública 
64,0 0 64,0 

Não aprovado 

(item 6.6 do 

Edital) - Recurso 

indeferido 

15 
Riacho 

Fundo 

Discurso estético-midiático em nichos da rede social 

Instagram: uma análise de discurso crítica 
-- -- -- 

Desclassificado 

(item 5.3.1 do 

Edital) 

16 Estrutural 
Literatura e engajamento: as mulheres da cidade 

estrutural 
-- -- -- 

Desclassificado ( 

item 5.5 do 

Edital) 

17 Planaltina 
Sanitizantes alternativos ao paraformaldeído para ovos 

férteis 
-- -- -- 

Desclassificado 

(item 5.3.2 do 

Edital) - Recurso 

indeferido 

 

Brasília, 09 de julho de 2018. 

 

Original Assinado 

WILSON CONCIANI 

 

 
 


