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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

 

Edital nº 02/2020/PRPGI/IFBA de 13 de janeiro de 2020.

SELEÇÃO DE BOLSISTAS – 2020/2021 - PIBIC-EM – IFBA / CNPq

Resultado da Pré-seleção

NÚMERO Título Campus

1 Levantamento dos dados descritivos do projeto:  O mapa do caminho:
Georreferenciamento da cadeira de produção do feijão de Euclides da Cunha EC

2
Instalação e configuração da tecnologia de geoprocessamento do projeto de
pesquisa: O mapa do caminho: Georreferenciamento da cadeira de produção do
feijão de Euclides da cunha ?

EC

3 Análise estomática e morfométrica de folhas de espécies do gênero Crotalaria L. ILH

4 Morfometria e análise estomática de três espécies da família Myrtaceae encontradas
na Mata Atlântica do Sul da Bahia ILH

5 Estudo da evolução isotópica de oxigênio-18 e deutério das águas meteóricas da
região do Baixo Sul baiano VAL

6 Elaboração de mapas de exclusão social do espaço urbano do município de Barreiras
através do QGIS BAR

7 Práticas charlatãs na Chapada Diamantina: Discutindo o invisível e conceitos
fundamentais da Física Quântica SEA

8 Elcaboração de Fractais e Aplicações EC

9 O Laboratório didático e a experimentação como recurso Metodológico no ensino de
Física ILH

10 Sequência Didática com ênfase no uso do recurso computacional para o ensino de ILH
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Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio

11 Oficina de compostagem para agricultores familiares do sindicato rural de Vitória da
Conquista e elaboração de cartilha com receitas agroecológicas VC

12 Aplicações das funções quadráticas EC

13 Estudo de dosagem de concreto autoadensável de alto desempenho com adição de
fino de rocha EUN

14 Observatório da agroecologia: análise e dinâmica do desenvolvimento territorial do
Portal do Sertão - Bahia FS

15 Morte e Niilismo em Augusto dos Anjos ILH

16 Caracterização de Jatropha mollissima (pohl) baill. em campo experimental PS

17 Memes nas eleições municipais soteropolitanas 2020: Nas tramas dos sentidos SSA

18 Estudo e avaliação dos processos de filtração e adsorção no tratamento de efluentes
industriais utilizando moringa oleifera lam ILH

19 Previsão da demanda de água para abastecimento público nas cidades da
Mesorregião Sul baiano EUN

20 Análise química de pólen coletado de Melipona scutelaris, Scaptotrigona
xanthotrica e Nannotrigona testaceicornis SSA

21 Observatório da agroecologia: Análise e dinâmica do desenvolvimento territorial do
Portal do Sertão - Bahia FS

22 Mapeamento dos recifes de corais do Litoral Norte da Bahia e divulgação de sua
importância para os estudos do clima SSA

23 Atividade catalítica do óxido de nióbio para esterificação do ácido oléico: Influência
do tempo e estudo de reciclo do catalisador PS

24 Propriedades físicas e químicas do mel das espécies Melipona scutelaris,
Scaptotrigona xanthotrica e Nannotrigona testaceicornis SSA

25 Estudo dos efeitos térmicos dentro do ambiente escolar no IFBA/Valença e sua
provável influência no processo de ensino e aprendizagem VAL
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26 O estudo das colocações verbo-nominais na escrita de textos em inglês ILH

27 O discurso da divulgação científica no facebook e no twitter: Uma análise dialógico-
comparativa ILH

28 Aplicativo móvel  promovendo a acessibilidade e inclusão das pessoas com surdez
as informações contidas nas embalagens de  alimentos. BAR

29 Genetree: Uma ferramenta mobile para o estudo contextualizado da história SSA

30 sem folha não tem vida: atlas de bebidas tradicionais da baía de todos os santos e
seus recôncavos SAM

31 sciview: uma ferramenta mobile para visualização de objetos de aprendizagem para
o estudo de ciências SSA

32 Audiodescrição no prosel 2020 SSA

33 Audiodescrição no prosel 2020 SSA

34 Mapeamento de áreas susceptíveis a inundação por rompimento de barragem em
construção na região Sudoeste da Bahia VC

35 Avaliação dos materiais sólidos na rede coletora de esgoto do município de Jequié /
Ba JEQ

36 Sensibilização da comunidade sobre a correta utilização da rede coletora de esgoto
no município de jequié-ba JEQ

37 Associativismo no espaço agrário de Euclides da Cunha-Ba EC

38 identidades à brasileira? gênero e sexualidade em "Jorginho, o machão", de Leilah
Assunção SSA

39 Prospecção de biocatalisadores aplicáveis ao tratamento de efluentes têxteis e de
curtumes JUA

40 A precariedade dos serviços de saneamento básico e a influência na qualidade da
água dos mananciais superficiais do bairro Dinah Borges, Eunápolis-Ba EUN

41 Diagnóstico da qualidade da água das fontes alternativas de abastecimento de água
no bairro Dinah Borges, Eunápolis-Ba EUN
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42 Desenvolvimento de biocompósito polimérico com adição de fibra de coco e resíduo
de gesso

ILH

43 Da intersecção de gênero, classe social e sexualidade em "O grande amor de nossas
vidas", de Consuelo de Castro SSA

44 O uso da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem dos jogos esportivos de
invasão EUN

45 Obtenção de adsorventes do tipo carvão ativado para tratamento de efluentes a partir
de biomassa de Pithecellobium dulce e licor preto CAM

46 Respiração microbiana como indicador da qualidade do solo do entorno de lagoas
urbanas localizadas no município de Eunápolis, Bahia EUN

47 Robôs para centros urbanos turísticos, autônomos baseados em semântica VC

48 Deteminação da qualidade da água de um estuário tropical PS

49 Estudo e construção de conversor cc/ca para microinversores com aplicação a
energia solar SAM

50 Quem quer ser um programador? SAM

51 Catálogo de algoritmos para problemas de Matemática SAM

52 Produção de hidrogênio via reforma oxidativa de metano utilizando óxidos do tipo
perovskita suportada em alumina  (la1-xbaxnio3/al2o3) SSA

53 A influência das redes sociais digitais no uso e aprendizado da Língua Portuguesa:
Um estudo da sua utilização a favor do aprendizado. CAM

54 desenvolvimento de dinamometro para avaliação de força de compressão em
mamografia SSA

55 analisando padrões léxico-gramaticais em abstracts: um estudo a partir da linguística
de corpus ILH

56 Mapeamento das religiões afro-brasileiras em Euclides da Cunha/Bahia EC

57 Confecção de experimentos de mecânica a baixo custo VC

58 Caracterização da vegetação em áreas de áreas de preservação permanente urbanas EUN
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do bairro Dinah Borges - Eunápolis -Ba

59
Estudo comparativo das propriedades química e físico química de óleos de pinhão-
manso cultivado na Costa do Descobrimento-Ba extraídos por solvente orgânico e
eutético

PS

60 Utilização de jogo digital no estudo sobre funções reais: contribuições para o
processo de ensino e de aprendizagem EUN

61 Utilização de jogo digital no estudo da cinemática: contribuições para o processo de
ensino e de aprendizagem EUN

62 Cultivo de sempre-viva (Helichrysum bracteatum) com uso de urina humana como
fonte de nutrientes SEA

63 A educação ambiental nos planos territoriais de desenvolvimento sustentável dos
territórios de identidade da bahia EUN

64 Avaliação da resistência do solo à penetração de raízes no entorno das lagoas
urbanas do bairro Dinah Borges, Eunápolis-Ba EUN

65 Scratch: estratégias de ensino e aprendizagem de programação em cursos de
Computação e Informática do IFBA SAM

66 Construção de aplicativos como estratégias de ensino e aprendizagem de
programação em cursos de computação e informática do ifba SAM

67

Análise da capacidade de adsorção de chumbo (pb2+) por resíduos vegetais
quimicamente modificados: uma proposta de seleção de superfícies sólidas com
potencial aplicação remediadora sobre a contaminação química da região de Santo
Amaro-Ba

SAM

68 Efeito da adição de resíduo de arenito em massas cerâmicas para produção de blocos
cerâmicos JAC

69 Estudo sobre a soberania e segurança alimentar na comunidade indígena de Riacho
das Palmeiras, Seabra-Ba: resgate dos saberes ancestrais através das pancs SEA

70 Caracterização do consumo de água do IFBA, campus Eunápolis EUN

71 Um display embarcado para gerenciamento de competições de robôs seguidores de
linha SSA

72 Levantamento de fontes históricas para o estudo dos indígenas no Recôncavo Baiano SAM
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73 Uso de urina humana e casca de café no cultivo de pimenta biquinho (Capsicun
chinese)

SEA

74 Dispositivos móveis e as práticas inovadoras na educação profissional e tecnológica SSA

75 Laboratório de práticas de ensino de sintaxe SSA

76 Análise dos esforços em casca côncavas de cer mica armada SSA

77 Medindo o raio da Terra - uma abordagem moderna do experimento de Eratóstenes EUN

78 Processamento de imagens para a elaboração de modelos e objetos tridimensionais PA

79 Estudos geológicos e recursos minerais da região de Jacobina/Ba JAC

80 Estudo do movimento retrógrado de planetas e sua relação com o desenvolvimento
da astronomia BAR
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