
RESULTADO FINAL DO EDITAL-001/DIP/PIBIC/2017-EDITAL-PIBIC-UNIFIMES 2017-2018. SELEÇÃO DE 
PROPOSTAS DE PESQUISA E CONCESSÃO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNIFIMES –

PIBIC.
A Diretoria de Pesquisa recebeu 48 propostas por meio de projetos de pesquisa submetidos a chamada pública
do edital acima citado.

1 1 Projeto não foi homologado porque a orientadora possui titulação de especialista e o edital não permite;
2 20 Projetos não foram homologados porque descumpriu o edital em seu N. 10.8 deixando de apresentar 1

ou mais documentos;
3 26 Projetos foram homologados e seguiram para avaliação na Câmara de Pesquisa conforme o que

prescreve o edital;
4 No dia 10/11/2017 foi publicada a relação de 20 projetos aprovados provisoriamente, em função da

possibilidade recursal dos desclassificados ou por falta de documentação ou por falta de recursos
financeiros;

5 6 Projetos foram desclassificados por falta de recurso orçamentário da IES;

DOS RECURSOS INTERPOSTOS DO RESUTALDO FINAL PROVISÓRIO:

1 A Câmara de Pesquisa recebeu 14 recursos dos quais 12 não foram aceitos conforme o N. 10.8 do edital;
2 Foram aceitos 2 recursos a saber: a) o projeto protocolado sob o N. 26 na DIP, após a análise da Câmara, o

projeto seguiu para avaliação recebeu média final 44,26. b) O projeto protocolado na DIP sob o N. 46, que
recorreu da nota atribuída ao perfil do bolsista. Após análise da documentação e a constatação do
equívoco, a nota foi alterada de 26,72 para 84,12;

3 Ficaram aprovados de forma definitiva conforme o edital, no limite orçamentário da IES os projetos a
seguir.



N° Titulo do projeto Coordenador
Docum

ental

Media 

Final

4A Importância das Tecnologias nos Programas de Formação de Professores: um 

estudo comparado entre os cusos da Unifimes/Brasil e os da ESEC/Portugal

Marcelo Máximo 

Purificação

ok 92,9

5O impacto da nova Reforma do Ensino Médio nos Programas de Formação de 

Professores para Educação Básica: O que muda no perfil docente?

Marcelo Máximo 

Purificação

ok 91,2

13Detecção Molecular de Babesia spp. e Hepatozoon spp. em cães do município 

de Mineiros-GO

Ísis Assis Braga ok 86,6

9As Representações Sociais dos Estudantes do Curso de Psicologia da Unifmes

Frente a Identidade Profissional do Psicólogo

Eleno Marques de Araújo ok 85,3

27Morfoanatomia de plantas nativas do cerrado e espécies de interesse 

agronômico com ênfase na produção vegetal

Kátya Bonfim Ataides 

Smiljanic

ok 82,3

20Avaliação da condição corporal e biomarcadores plasmáticos dos equinos 

localizados na cidade de Mineiros-GO

Rodrigo Martins Ribeiro ok 81,5

1Entre ditos, não-ditos e interditos: reflexões sobre gênero e sexualidade na 

pesquisa científica

Cintia de Souza Carvalho ok 79,4

8Conhecimento comum e conhecimento científico no pensamento de Bachelard: 

uma abordagem na perspectiva da hermenêutica

Eleno Marques de Araújo ok 79,3

34Educação Física infantil na Contemporaneidade: as personagens da mídia e 

suas influências nos jogo e brincadeiras das crianças

Evandro Salvador Alves 

de Oliveira

ok 78,6

2Memória, Identidade Social, Subjetividade e cultara: escavando histórias de vida 

dos moradores de Mineiros/GO

Cintia de Souza Carvalho ok 76,4



N° Titulo do projeto Coordenador Docum

ental

Media 

Final

37Estafilococos multirresistentes presentes em ambiente hospitalar veterinário Eric Mateus Nascimento 

de Paula

ok 74,3

15Dialogando inclusão educacional entre Brasil e Portual: um olhar investigativo para as 

práticas inclusivas

Elisângela Maura Catarino ok 74,3

36Análise das matrizes curriculares dos cursos de graduação em Medicina Veterinárias 

na Região Centro-Oeste do Brasil

Eric Mateus Nascimento 

de Paula

ok 69,3

46Análise da concentração do látex de Croton urucurana na cicatrização de feridas 

cutâneas em ratos

Raquel Loren Reis Paludo ok 68,6

14Estimativas de perdas econômicas causadas por abcessos vacinais e/ou 

medicamentosos em carcaças de bovinos abatidos no sudoeste goiano

José Tiago das Neves 

Neto

ok 67,8

30Atributos físicos de um latossolo após o cultivo com soja submetida à adubação 

mineral e organomineral

Diego Oliveira Ribeiro ok 65,1

24Avaliação do uso múltiplo de diferentes espécies de Eucalyptus sp. Plantadas no 

sudoeste goiano

Andrisley Joaquim da Silva ok 64,6

25Adubação nitrogenada, fosfatada e potássica na cultura do eucalipto (Clone I144- E. 

urograndis) no sudoeste goiano

Andrisley Joaquim da Silva ok 59,2

31Agregação de um Latossolo submetido a aplicações sucessivas com cama de peru 

em pastejo rotacionado

Diego Oliveira Ribeiro ok 55,8

10Clínica e Cultura: Políticas de Assistência à Saude Mental no contemporâneo Danilo Marques da Silva 

Godinho

ok 54,7


