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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

 

EDITAL Nº 02/2021/PRPGI/IFBA retificado em 31 de maio de 2021

SELEÇÃO DE BOLSISTAS – 2021/2022 - PIBIC IFBA / FAPESB / CNPq 

Resultado Preliminar

     

Núm Título Campus Total da
Pontuação

Cota

1
Algoritmo para reconhecimento de

padrões de hipertensão arterial
sistêmica em imagens iridológicas

SSA 85.00 FAPESB 1

2
Análise da textura cristalográfica,

por EBSD, de uma liga de NiTi sob
forma de fio

SSA 78.25 FAPESB 2

3

Avaliação da qualidade de carnes
suínas in natura comercializadas

em feiras livres na cidade de
Barreiras - BA

BAR 76.75 FAPESB 3

4

Aplicação da simulação Monte
Carlo com nanopartículas em

radioterapia de tumores superficiais
com mistura homogênea tecido-

nanopartícula

SSA 76.50 FAPESB 4

5

Avaliação de rótulos de produtos
cárneos comercializados em
supermercados na cidade de

Barreiras - BA

BAR 76.00
Lista de
espera
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6
Do livro didático ao TIKTOK: a

transposição de conceitos
científicos em saber escolar

SF 76.00 FAPESB 5

7

Avaliação não destrutiva da
microestrutura de aço TRIP

empregando a técnica de correntes
parasitas pulsadas

SSA 74.75 FAPESB 6

8

Utilização do carvão de sabugo de
milho na redução do índice de

acidez de óleos residuais de fritura
visando a produção do biodiesel

SSA 74.50 FAPESB 7

9
Caminhos inteligentes: do IFBA,

campus de Salvador, às atividades
culturais do seu entorno

SSA 74.25 FAPESB 8

10

Desenvolvimento de algoritmos de
navegação autônoma aplicados a 
robótica móvel utilizando software

de simulação

VC 73.75 FAPESB 9

11

Entre a cidade e o mar:  análise
sobre os momentos da vida,
representações e paisagens

litorâneas em Salvador

SSA 73.50 FAPESB 10

12
Determinação da dose absorvida
pela tireóide em adultos devido a

Raios X odontológico
VC 73.25 FAPESB 11

13
Determinação da dose absorvida
pela tireóide em crianças devido a

Raios X odontológico
VC 73.25

Lista de
espera

14

Determinação de metais tóxicos em
água por espectrometria de

emissão atômica com plasma
induzido por micro-ondas (MP-

AES)

PS 72.75 FAPESB 12

15

Goegrafia escolar: estruturação e
mediação didática de conteúdos

SSA 72.25 FAPESB 13
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15
geográficos a partir da indicação de

abordagens de ensino

SSA 72.25 FAPESB 13

16

Situação florestal da Área de
Preservação Permanente da

barragem de Serra Preta, em Barra
do Choça-BA

VC 71.00 FAPESB 14

17

Observadores de estado de
segunda ordem em sistemas

estruturais: detecção e isolação de
falhas

SSA 70.75 FAPESB 15

18

Manual de orientação aos
professores supervisores de

estágio supervisionado que atuam
junto às licenciaturas ofertadas
pelo IFBA Campus Camaçari

CAM 70.25 FAPESB 16

19

23 anos da Tomografia
Computadorizada de Feixe Cônico:

mapeamento da tecnologia no
Brasil

SSA 69.50 FAPESB 17

20
Extratos de espécies vegetais da

Mata Atlântica do Sul da Bahia com
potencial fotoprotetor e antioxidante

PS 69.00 FAPESB 18

21

Desenvolvimento de sais
complexos de Co(III) com

hidroxiureia: potencial alternativa
ao tratamento da doença

Falciforme

SSA 68.75 FAPESB 19

22

Modelagem computacional de uma
bobina acoplada a uma linha de
transmissão aplicada para um
Sistema de sinalização e de

transmissão de dados via rádio
frequência por meio de um Chip de

Georreferenciamento (GRRF)

VC 68.00 FAPESB 20

23
Estimação de características

microestruturais usando ultrassom
e inteligência computacional

SF 67.75 FAPESB 21
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24
Erros na aprendizagem de limites:

uma análise à luz deteorias em
didática da Matemática

EUN 67.75 FAPESB 22

25
Estudo do efeito térmico sobre o
comportamento da fibra capilar

SSA 67.00 FAPESB 23

26
Práticas da mulher às águas do Rio

Grande: potências, poéticas e
direito à cidade em Barreiras-Bahia

BAR 67.00 FAPESB 24

27

Estimativa e distribuição espaço-
temporal do comportamento

anômalo do regime de chuvas no
Território de Identidade Chapada

Diamantina, estado da Bahia

EUN 66.25 FAPESB 25

28

A Educação Ambiental no currículo
da educação profissional de nível
médio: um estudo sobre os cursos
Integrados do Instituto Federal da

Bahia

EUN 65.75 FAPESB 26

29

Uso de Visual Analytics para
suporte à tomada de decisão na

gestão de parques de iluminação
pública

SSA 65.75 FAPESB 27

30
Desenvolvimento de simuladores

didáticos de equipamentos de
bioimagem em impressora 3D

SSA 65.50 FAPESB 28

31

Linguagem de programação
Scratch: auxílio no ensino e

desenvolvimento da lógica de
programação no IFBA

SF 65.50 FAPESB 29

32

Aproveitamento de resíduos
agroalimentares do restaurante do

IFBA (Campus de Vitória da
Conquista-BA) para o

desenvolvimento de novos
produtos alimentícios

VC 65.00 FAPESB 30
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33
Filmes vítreos co-dopados com

íons terras-raras como proposta de
otimização de células solares

BRU 64.50 FAPESB 31

34

Revisão da produção bibliográfica
em teses e dissertações nacionais

sobre "permanência, êxito e
evasão" na Educação Profissional

da Rede Federal - 2012-2022

SSA 64.00 FAPESB 32

35

Revisão da produção bibliográfica
em periódicos sobre "permanência,

êxito e evasão" na Educação
Profissional da Rede Federal -

2012-2022

SSA 64.00
Lista de
espera

36

Gestão de Resíduos de
Equipamentos Eletro-Eletrônicos
(REEE) no IFBA: o que fazer com
os painéis solares fotovoltaicos

SSA 64.00 FAPESB 33

37
Análise do potencial eólico offshore

na costa do estado da Bahia
PA 63.50 FAPESB 34

38
O processo de dessorção na

recuperação de H2S de águas
subterrâneas

PS 63.50 FAPESB 35

39

Linguagem, tecnologias digitais e
poder nas dinâmicas de trabalho

das indústrias no Centro Industrial
de Aratu (CIA)

SF 62.75 FAPESB 36

40
Caracterização de estruturas de

construção civil através de campo
eletromagnético e redes neurais

SSA 62.50 FAPESB 37

41

Análise do dialeto Aritmetiquês nos
livros didáticos de Matemática à luz

da Teoria dos Registros de
Representação Semiótica

EUN 61.50 FAPESB 38

42

Desenvolvimento de um protótipo
educacional para conscientização

VC 61.25 FAPESB 39
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42
dos efeitos da corrente elétrica no

corpo humano

VC 61.25 FAPESB 39

43

Uma proposta de arquitetura de
software baseada em service mesh

para a construção de aplicações
seguras em domínios da internet

das coisas

EUN 61.25 FAPESB 40

44
Projeto Portal da Literatura do

Sertão
FS 61.00 FAPESB 41

45

Análise do conhecimento sobre o
glúten por estudantes envolvidos
na elaboração de alimentos da

região Nordeste do Brasil

BAR 60.50 FAPESB 42

46
Efeitos do contexto domiciliar e do
acesso à tecnologia nas notas da

redação do ENEM
CAM 60.50

Lista de
espera

47
Complexo de rutênio(II) com

hidroxiureia: potencial fármaco
para a doença falciforme

SSA 60.25
Lista de
espera

48

Estudo da origem das
Licenciaturas de Matemática e
Física do campus de Salvador:

uma história oral que será
registrada para toda vida

SSA 60.00
Lista de
espera

49
Jogo educativo de prevenção ao

Bullying escolar adaptando para a
plataforma Mobile

SSA 59.75
Lista de
espera

50

Levantamento de dados para um
estudo aprofundado e

personalizado das redes sociais
interpessoais dos estudantes do

IFBA/Camaçari

CAM 59.75
Lista de
espera

51

Aplicação do cálculo diferencial e
integral na Engenharia Civil:

análise estrutural para
VC 59.75

Lista de
espera
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determinação de esforços internos

52

Desenvolvimento de um sistema de
navegação autônomo usando

inteligência artificial e restrições
sociais

VC 58.25
Lista de
espera

53

A experiência do povo Tuxá de
Rodelas na apropriação dos

mundos urbanos, o contrapor  do
desencanto

BAR 58.00
Lista de
espera

54

Produção e análise da vida de
prateleira de hambúrgueres

vegetais elaborados com a fibra do
cajuí (Anacardium humile  A. St.-
hil.) (Anacardiaceae) com adição
da pasta de feijão fradinho (Vigna
unguiculata l. Walp) (Fabaceae).

BAR 58.00
Lista de
espera

55
Desenvolvimento de um sistema de
navegação autônomo com técnicas

tradicionais
VC 57.50

Lista de
espera

56

Investimento externo direto e
emprego: a experiência do

município de Feira de Santana
entre 2004 e 2014

FS 56.25
Lista de
espera

57
Pias solidárias: a água consumida

pelos agricultores familiares, na
feira livre de Vitória da Conquista

VC 56.25
Lista de
espera

58

Avaliação de viabilidade técnica,
econômica e regulatória da

migração dos campi do IFBA para
o Ambiente de Contratação Livre

(ACL) de energia elétrica

SF 55.75
Lista de
espera

59

Avaliação de viabilidade técnica,
econômica e regulatória da

migração dos campi do IFBA para
o Ambiente de Contratação Livre

(ACL) de energia elétrica

SF 55.75
Lista de
espera
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60

Produção e caracterização físico-
química da polpa e da geleia de

cajarana (Spondias dulcis
Parkinson) com pimenta cumari

(Capsicum baccatum)

BAR 55.50
Lista de
espera

61
Desenvolvimento de um sistema de
percepção robótica para detecção

de obstáculos em 3D
VC 55.50

Lista de
espera

62

Desenvolvimento de um jogo
digital para orientação de crianças
portadoras de anemia falciforme

sobre o cuidado à doença

FS 55.25
Lista de
espera

63

Torquímetro de bancada para
medição de torques dinâmicos de
motores elétricos, para ensaios em

laboratório

VC 54.75
Lista de
espera

64

O processo de verticalização de
edifícios residenciais na cidade de

Barreias/BA: a relação entre
localização e o recurso de

flexibilidade

BAR 54.50
Lista de
espera

65

Estudo de técnicas de inteligência
artifical aplicadas à detecção das

perdas comerciais no setor
energético

LF 53.75
Lista de
espera

66

Elaboração e caracterização de
cookies sem glúten com farinha

mista de maracujá do mato
(Passiflora cincinnata Mast.)

BAR 53.75
Lista de
espera

67

Utilização da robótica para o
âmbito educacional:

exemplificando e simulando o ciclo
do Carbono através de sistemas

VC 53.50
Lista de
espera

68

O trabalho não remunerado de
reprodução social e a pandemia: o
cotidiano das docentes do campus

Salvador/IFBA

SSA 52.75
Lista de
espera
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69

Estudo sobre métodos e
tecnologias utilizadas em sistemas

inteligentes de ventilação em
minas subterrâneas

BRU 52.75
Lista de
espera

70
A importância da tecnologia na
engenharia civil em Vitória da
Conquista: um estudo de caso

VC 52.00
Lista de
espera

71

Construções de narrativas
históricas ilustrativas concernentes

a materiais didáticos do
Departamento de Matemática do
campus de Salvador para cursos

das modalidades integrados e
subsequentes

SSA 51.75
Lista de
espera

72
Programação sem código baseada

em raciocínio computacional
CAM 51.50

Lista de
espera

73
Estudo dos movimentos do

Giroscópio
SF 51.00

Lista de
espera

74
Da natureza à mesa: Agroecologia

contra a fome e por soberania
alimentar

SSA 51.00
Lista de
espera

75
Estudo de técnicas de inteligência
artificial aplicadas a jogos digitais

LF 50.75
Lista de
espera

76

Contribuição à implementação do
Building Information Modeling no

IFBA, a partir da elaboração de um
projeto piloto de arquitetura e

engenharia em BIM”

PS 49.50
Não

selecionado

77

Os impactos da pandemia na
ciência produzida no campus de
Salvador do Instituto Federal da

Bahia

SSA 49.50
Não

selecionado

78

Protocolos de consenso em
sistemas multiagente: aplicação em

PA 49.25
Não
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78
sistemas de geração distribuída e
análise através de leis de controle

PA 49.25
selecionado

79
Estudo comparativo de métodos de

decomposição tempo-frequência
de Janela Curta

SF 49.00
Não

selecionado

80

Construção e validação de game
design de um jogo sério voltado

para crianças portadoras de
anemia falciforme

SAJ 48.00
Não

selecionado

81

Uso de ferramentas digitais para a
documentação do Patrimônio

Arquitetônico no Centro Histórico
de Barreiras – caracterização da

área de estudo

SAJ 47.00
Não

selecionado

82
Mapas Conceituais e mapas
mentais como ferramentas

pedagógicas
SSA 46.00

Não
selecionado

83

Kilomba:observatório de apoio a
estudantes quilombolas e de

periferias no contexto de
permanência estudantil no IFBA

FS 46.00
Não

selecionado

84

Construindo os assets, enredo e
roteiro para um jogo educativo de

prevenção ao assédio sexual
escolar

LF 45.75
Não

selecionado

85

Experiências de aprendizagem na
utilização do Ambiente Virtual de

Aprendizagem (AVA) com a
formação de um clube de

computação

PS 43.00
Não

selecionado

86

Habitar em Barreiras: diretrizes
para assistência técnica a partir da

análise das habitações de ZEIS
durante a pandemia do novo

coronavírus

BAR 42.50
Não

selecionado
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87

A ótica da realidade dos discentes
de ensino superior no curso da

Engenharia Civil: uma nova
compreensão dos efeitos da

pandemia da COVID 19 no Instituto
Federal da Bahia campus

Eunápolis

EUN 42.25
Não

selecionado

88

Projeto de um controlador
automático de temperatura para o
laboratório de cultura de tecidos
vegetais in vitro da Universidade

do Estado da Bahia campus
localizado na cidade de Paulo

Afonso

PA 39.00
Não

selecionado

89

Redes sociais e canais de
interação como ferramentas

didáticas no processo de ensino e
de aprendizagem

PS 30.75
Não

selecionado

90

Espectro de ganho da instabilidade
modulacional para pulsos ópticos
propagantes em uma fibra óptica

sem perdas

VC 24.50
Não

selecionado
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