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Resultado FINAL do Edital 02/2019/PROPESQ – PIBIC TÉCNICO 
 

As propostas foram analisadas pela Comissão Avaliadora, composta pelos membros do Comitê Institucional de Iniciação Científica e comitê ad hoc de 

avaliadores que procederam analise dos planos de atividades submetidos ao referido Edital. 

A pontuação final das propostas foi registrada em formulário próprio, contendo a relação das propostas julgadas com as respectivas pontuações finais, 

em ordem decrescente. 

De acordo com o Edital 02/2019, as propostas aprovados com bolsas foram distribuídas tendo em vista que “cada pesquisador(a)/orientador(a) poderá, 

no âmbito deste Edital, orientar, no máximo, 04 (quatro) estudantes pesquisadores(as) por modalidade (superior ou técnico), totalizando, no máximo, 8 (oito) 

orientações contempladas om bolsa”. “Nos casos de propostas em que o(a) pesquisador(a)/orientador(a) e o(a) estudante pertençam a campus distintos, o(a) 

pesquisador(a) só poderá orientar, no máximo, 02 (dois) estudantes de campus distintos daquele de sua lotação, desde que o limite máximo estabelecido no 

item18.1 não seja ultrapassado”.  

O COMPITTT procedeu análise de propostas no que concerne a adequação do plano de atividades ao Programa PIBITI. Neste sentido, possíveis 

alterações de programa poderão ser verificadas no resultado abaixo (PIBITI para PIBIC). Todas as propostas com nota final menor 5,00, considerando-se duas 

casas decimais, foram reprovadas. 

 

DAS DEFINIÇÕES: 

Proposta: Refere-se a todo o conteúdo documental a ser apresentado no presente Edital. Os documentos componentes da proposta são:  

 Projeto de Pesquisa do(a) pesquisador(a)/orientador(a); 

 Plano de Atividades a ser executado por estudante, posteriormente indicado(a) pelo orientador; 

Plano de Atividades: É um documento no qual são formalizados o escopo dos objetivos, metodologia, cronograma de atividades a serem desenvolvidas 

pelo(a) estudante pesquisador(a) durante o período de vigência de sua pesquisa, o qual deve estar em sintonia com o Projeto de Pesquisa do(a) orientador(a). 



DA SITUAÇÃO: 

Aprovado com bolsa: Proposta aprovada e contemplada com bolsa a ser custeada pelo campus. 

Aprovado: Proposta aprovada e que não foi contemplada com bolsa por um dos seguintes motivos: 1) até a presente data, não foram informadas pelo campus 

a disponibilidade de cotas e/ou dotação orçamentária; ou 2) não foram disponibilizadas cotas de bolsa suficiente pelo campus.  

Voluntário: Proposta aprovada e que: 1) por solicitação do orientador(a), no momento da submissão, será desenvolvida por estudante na condição de 

voluntário; ou 2) o(a) orientador(a) excedeu o limite máximo de orientações com bolsa, previsto em Edital. 

 

 

Código de 

identificação 

AFOGADOS DA INGAZEIRA 

TITULO DO PLANO DE ATIVIDADES PESQUISADOR(A) ORIENTADOR(A) NOTA  Situação
a
 

eGSKeVE3ey 
Enriquecimento nutricional e melhoria da aceitação sensorial de produtos 

de panificação através da adição de frutas e hortaliças 
DENISE JOSINO SOARES 9,42 

Aprovado 

com bolsa 

VbCQlHXG9u 
Enriquecimento nutricional e melhoria da aceitação sensorial de macarrão 

através da adição de frutas e hortaliças 
DENISE JOSINO SOARES 8,95 

Aprovado 

com bolsa 

2g8xe6w5zm 

Significações de textos jornalísticos e das interatividades entre internautas 

configurando ódio ao outro, discriminações contra pessoas com deficiência 

e intolerância religiosa na Folha de São Paulo: afetos em discursos de ódio 

ELTON ANDRÉ SILVA DE CASTRO 8,87 
Aprovado 

com bolsa 

3NVkdYRIw5 

Significações de textos jornalísticos e das interatividades entre internautas 

configurando misoginia e lgbt+/fobia na Folha de São Paulo: afetos em 

discursos de ódio constituindo sujeitos 

ELTON ANDRÉ SILVA DE CASTRO 8,83 
Aprovado 

com bolsa 

gS1pW54eNr 

Significações de textos jornalísticos e das interatividades entre internautas 

configurando discriminação por ideologia político-partidária, região 

geográfica e classe social na Folha de São Paulo: afetos em discursos de 

ódio constituindo sujeitos 

ELTON ANDRÉ SILVA DE CASTRO 8,27 
Aprovado 

com bolsa 

IAWC7KMWlo 
Estudo nutricional, sensorial e mercadológico de alimentos incorporados 

com pós de frutos e hortaliças 

ADELINO DE MELO GUIMARÃES 

DIÓGENES 
8,08 

Aprovado 

com bolsa 

OanMoT8Nsv 
Significações de textos jornalísticos e das interatividades entre internautas 

configurando xenofobia e racismo na Folha de São Paulo: afetos em 
ELTON ANDRÉ SILVA DE CASTRO 8,07 

Aprovado 

com bolsa 



discursos de ódio constituindo sujeitos. 

hUEgS23WBZ 
Monitoramento da qualidade da água na rede de distribuição do município 

de Afogados da Ingazeira e determinação do IQAD 

MARIA MARIAH M. W. E. COSTA DE 

FARIAS 
8,04 

Aprovado 

com bolsa 

f0HmhT3BtI Frutas e hortaliças na forma de pós como corantes de alimentos 
ADELINO DE MELO GUIMARÃES 

DIÓGENES 
8,02 

Aprovado 

com bolsa 

T8U0tn9LA7 
Avaliação da vulnerabilidade à eutrofização de reservatórios de água em 

decorrência de processos erosivos 

MARIA MARIAH M. W. E. COSTA DE 

FARIAS 
7,86 

Aprovado 

com bolsa 

oQzSY6v55W 
Estudo epidemiológico das doenças relacionadas ao saneamento e 

avaliação microbiológica da qualidade da água na rede de distribuição 

MARIA MARIAH M. W. E. COSTA DE 

FARIAS 
7,64 

Aprovado 

com bolsa 

1G4cP0nGim 
Caracterização física e físico-química da polpa de cajarana em pó obtida 

pelo método de camada de espuma 
ALINE KELLY PEDRO DE ARAÚJO 7,51 

Aprovado 

com bolsa 

APkaG4y97m 
Avaliação da vulnerabilidade à eutrofização de reservatórios de água em 

decorrência do aporte de fósforo 

MARIA MARIAH M. W. E. COSTA DE 

FARIAS 
7,20 

Aprovado 

com bolsa 

eS18pqlRjR Secagem em camada de espuma da polpa de cajarana ALINE KELLY PEDRO DE ARAÚJO 7,07 Aprovado 

GVuMPXtIHG 
Avaliações das funções nos postos de trabalhos para escolha da ferramenta 

de análise ergonômica adequada 
SIBELE DE JESUS SANTOS 6,38 Aprovado 

WnK4leDHPr 
Identificação dos setores e reconhecimento das atividades para Analise 

ergonômica do trabalho 
SIBELE DE JESUS SANTOS 5,58 Aprovado 

aAs informações relativas às quantidades de bolsas disponibilizadas e às dotações orçamentárias para pagamento das bolsas constam no 

ofício nº 54/2019/DGCAFI/IFPE do campus Afogados da Ingazeira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código de 

identificação 

BARREIROSb 

TITULO DO PLANO DE ATIVIDADES PESQUISADOR(A) ORIENTADOR(A) NOTA  Situação 

9dWyxEB2gZ 

Perfil fitoquímico, doseamento de fenóis, taninos, flavonoides totais e 

avaliação da atividade antimicrobiana e antioxidante de Miconia cabucu 

(Melastomataceae) 

TONNY CLEY CAMPOS LEITE 9,5 
Aprovado 

com bolsa 

ogAEpslLuh 

Perfil fitoquímico, doseamento de fenóis, taninos, flavonoides totais e 

avaliação da atividade antioxidante e antimicrobiana de Miconia serialis 

(Melastomataceae) 

TONNY CLEY CAMPOS LEITE 9,5 
Aprovado 

com bolsa 

REtEz3CN8F 

Análise fitoquímica e potencial antioxidante das espécies medicinais 

utilizadas por agricultores familiares residentes em assentamentos da 

Mata Sul de Pernambuco 

TONNY CLEY CAMPOS LEITE 9,26 
Aprovado 

com bolsa 

oUpCgeeovi 
Obtenção de hidrolisado proteico a partir da hidrólise de caseína de leite 

bubalino 
AMANDA REGES DE SENA 9,26 

Aprovado 

com bolsa 

mVaiMA1m5h 
Riscos e benefícios da utilização de plantas medicinais por gestantes no 

Município de Rio Formoso - PE. 

MARCELO RODRIGUES FIGUEIRA DE 

MELLO 
9,21 

Aprovado 

com bolsa 

egSHTrEsRC 
Obtenção de hidrolisado proteico a partir da hidrólise da clara do ovo de 

galinha 
AMANDA REGES DE SENA 9,18 

Aprovado 

com bolsa 

U9o4dsSPGh 

Desenvolvimento de massa alimentícia fresca de mandioca mansa 

(macaxeira) com a adição de polvilho azedo e adição de um blend de 

polvilho azedo e fécula de mandioca, caracterização físico-química, 

microbiológica e estudo da estabilidade 

DEBORAH SILVA DO AMARAL 8,52 
Aprovado 

com bolsa 

wXH64VPHZD 
Variabilidade Espacial da Resistência Mecânica de um Latossolo 

Amarelo ocupados por Pastagens 
JOSÉ MARCÍLIO DA SILVA 7,87 

Aprovado 

com bolsa 
bAs informações relativas às quantidades de bolsas disponibilizadas e às dotações orçamentárias para pagamento das bolsas constam no 

ofício nº 104/2019/DGCB/IFPECB do campus Barreiros. 

 
 

 

 

 

 

 



Código de 

identificação 

BELO JARDIM 

TITULO DO PLANO DE ATIVIDADES PESQUISADOR(A) ORIENTADOR(A) NOTA  Situação
c
 

B3VXaHFUcz 
Doença renal crônica entre hipertensos: ações educativas respaldas nos 

respectivos conhecimentos 
SONIA MARIA DA SILVA GARCIA 8,43 

Aprovado 

com bolsa 

ho0wCll5yU 
Produção de seriguela em pó por secagem foam mat - caracterização 

física e físico-química 
ÁLISON BRUNO BORGES DE SOUSA 8,22 

Aprovado 

com bolsa 

wPwINJ8qnE 
Produção de seriguela em pó por secagem foam mat - otimização do 

processo 
ÁLISON BRUNO BORGES DE SOUSA 8,14 

Aprovado 

com bolsa 

JaaF3lJvKK 
Perfil de pacientes com diabetes mellitus e risco para o 

desenvolvimento de doença renal crônica no município x 
ANGÉLICA DE GODOY TORRES LIMA 7,99 

Aprovado 

com bolsa 

6JShkb8JuC 
Rastreio da doença renal crônica na comunidade em pacientes 

hipertensos 
ANGÉLICA DE GODOY TORRES LIMA 7,99 

Aprovado 

com bolsa 

tfXrcGQ9j0 
Adaptabilidade da cultura da pitaia no agreste pernambucano: teste 

adubo orgânico 

FERNANDO FERREIRA DA CUNHA 

FILHO 
7,9 

Aprovado 

com bolsa 

gKqBtUikGx 

Avaliar as práticas educativas de prevenção da doença renal crônica nas 

unidades básicas de saúde bem como o impacto dessas práticas junto a 

uma comunidade assistida da zona rural de um município do estado de 

pernambuco 

JUDICLÉIA MARINHO DA SILVA 7,79 
Aprovado 

com bolsa 

DmsAjp7zFy 
Compreendendo a questão da Diversidade no IFPE: uma análise do 

perfil dos discentes 
TATIELE PEREIRA DE SOUZA 7,74 

Aprovado 

com bolsa 

e4zvGGU2ju 
Compreendendo a questão da Diversidade no campus IFPE – Belo 

Jardim: uma análise do perfil dos discentes 
TATIELE PEREIRA DE SOUZA 7,74 

Aprovado 

com bolsa 

LGsrHY3w23 

Atividades de educação em saúde como ferramenta de transformação 

do conhecimento de diabéticos e seus respectivos cuidadores sobre a 

doença renal crônica 

JACIELE CRISTINA DA SILVA BELONE 7,71 
Aprovado 

com bolsa 

9hEC4uSAyr Qualidade físico-química do leite produzido no Agreste Pernambucano 
ANTONIO JACKSON RIBEIRO 

BARROSO 
7,71 

Aprovado 

com bolsa 

9RHy9dDxHp 
Perfil sociodemográfico e clínico de hipertensos correlacionado com 

doença renal crônica 
SONIA MARIA DA SILVA GARCIA 7,69 

Aprovado 

com bolsa 

5JF7e45puc Estudo da Produção de Presunto com farinhas funcionais FLÁVIA CRISTINA DOS SANTOS LIMA 7,64 
Aprovado 

com bolsa 

wEpqVGtRZv Desidratação da polpa de cajá pelo método de camada de espuma: ROSANA SOUSA DA SILVA 7,64 Aprovado 



caracterização física e físico-química com bolsa 

ERR1bwYzBM 
Adaptabilidade da cultura da pitaia no Agreste Pernambucano: teste 

lâminas de irrigação 

FERNANDO FERREIRA DA CUNHA 

FILHO 
7,58 

Aprovado 

com bolsa 

XVRdYpx7iW 
Desidratação da polpa de cajá pelo método de camada de espuma: 

otimização do processo 
ROSANA SOUSA DA SILVA 7,52 

Aprovado 

com bolsa 

NnQFPmBMyx 
Rastreamento de portadores de diabetes mellitus em um município do 

agreste pernambuco para prevenção da doença renal crônica 
JACIELE CRISTINA DA SILVA BELONE 7,11 Voluntário 

wzGU8iUP6J 
Adaptabilidade da cultura da pitaia no Agreste Pernambucano: teste 

com leguminosas 

FERNANDO FERREIRA DA CUNHA 

FILHO 
7,1 

Aprovado 

com bolsa 

h6nqmtBQjC 
Histórias de trabalhadores: Resistências e passividades frente à 

precarização do trabalho no agreste pernambucano 
MAURO LUIZ BARBOSA MARQUES 6,47 

Aprovado 

com bolsa 
c As informações relativas às quantidades de bolsas disponibilizadas e as dotações orçamentárias para pagamento das bolsas foram 

informadas pela Direção de Administração e Planejamento do campus Belo Jardim, por e-mail. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Código de 

identificação 

CABO DE SANTO AGOSTINHO 

TITULO DO PLANO DE ATIVIDADES PESQUISADOR(A) ORIENTADOR(A) NOTA  Situação
d
 

EqslRCKN8Y Representação do espaço urbano em narrativas de érico veríssimo THIAGO DA CAMARA FIGUEREDO 8,68 
Aprovado 

com bolsa 

Y3kCbFPYlj 
A construção de sentidos sociais públicos urbanos a partir do discurso 

de pichações e grafites 
FELIPE CASADO DE LUCENA 8,59 

Aprovado 

com bolsa 

3sC3flLGmD Representação do espaço urbano em narrativas de jorge amado THIAGO DA CAMARA FIGUEREDO 8,56 
Aprovado 

com bolsa 

vXe4NwjMnk 
A construção de sentidos sociais públicos urbanos a partir do discurso 

de vendedores ambulantes 
FELIPE CASADO DE LUCENA 8,39 

Aprovado 

com bolsa 

i4IrxDp5WQ 
Aproveitamento de resíduos orgânicos por meio de compostagem no 

campus 

DIOGO HENRIQUE FERNANDES DA 

PAZ 
8,35 

Aprovado 

com bolsa 

bMOdRoPmm1 Programa de eficiência energética no campus 
DIOGO HENRIQUE FERNANDES DA 

PAZ 
8,23 

Aprovado 

com bolsa 

S3dIoJ0sVp 
Levantamento do potencial regenerativo de espécies nativas da Mata 

Atlântica em área antropizada 

FERNANDO HENRIQUE DE LIMA 

GADELHA 
7,7 

Aprovado 

com bolsa 

o4ykWDgfqD 
Identificação e levantamento das plantas alimentícias não 

convencionais nas comunidades do entorno do CCSA 
RODRIGO ROSSETTI VELOSO 6,88 Voluntário 

JSKwbKNGF2 
Identificação das formas de consumo das PANC’S na alimentação das 

famílias das comunidades circunvizinhas do CCSA 
RODRIGO ROSSETTI VELOSO 6,8 

Aprovado 

com bolsa 
dAs informações relativas às quantidades de bolsas disponibilizadas e às dotações orçamentárias para pagamento das bolsas constam no 

ofício nº 78/2019/DGCCSA/IFPE do campus Cabo de Santo Agostinho. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Código de 

identificação 

CARUARU 

TITULO DO PLANO DE ATIVIDADES PESQUISADOR(A) ORIENTADOR(A) NOTA  Situação
e
 

CyTYqoQ37K 
Abastecimento de água e sua relação com indicadores sociais no 

município de caruaru/pe 

FÁTIMA VERÔNICA PEREIRA VILA 

NOVA 
8,51 

Aprovado 

com bolsa 

CokCD57hph 
Responsabilidade ambiental do cidadão e a poluição hídrica, o caso do 

município de caruaru/pe 

FÁTIMA VERÔNICA PEREIRA VILA 

NOVA 
7,91 

Aprovado 

com bolsa 

3lcENfE2Qh Reúso de água nas indústrias do município de caruaru/pe 
FÁTIMA VERÔNICA PEREIRA VILA 

NOVA 
7,71 

Aprovado 

com bolsa 

fSNJTya7V1 
A justiça em aristóteles: análise da jusfilosofia presente nas obras Ética 

a Nicômaco e Política de Aristóteles 
RICARDO EVANGELISTA BRANDÃO 7,63 

Aprovado 

com bolsa 

1t0kDpsuqV 
A justiça em cícero: análise da jusfilosofia presente nas obras “De 

República” e “Dos Deveres” de Cícero 
RICARDO EVANGELISTA BRANDÃO 7,55 

Aprovado 

com bolsa 

EXXADEdVJF 
Deficiência e o seu ‘lugar’ no mercado de trabalho: uma vivência de 

prazer ou de sofrimento no trabalho? 
ALINE BRANDÃO DE RODRIGUES 6,83 Aprovado 

FnDa835x0G 
Caracterização química e mineralógica dos materiais para o concreto 

com adição de aia 
MICHAEL ANTÃO DOS SANTOS 6,52 Aprovado 

bGKQQVmArb 
Monitoramento do cadastro imobiliário e arrecadação do iptu no alto do 

moura e sua contribuição para o município 
MICHAEL ANTÃO DOS SANTOS 6,36 Aprovado 

It4LQYKgps 
Uma análise microestrutura e macroestrutura em concreto após adição 

de Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio 
MICHAEL ANTÃO DOS SANTOS 6,12 Aprovado 

zuhNBRZRHb 

Coleta, análise e verificação de dados da arrecadação do imposto 

predial e territorial urbano dos imóveis do alto do moura e soluções 

para a melhoria da fiscalização e do recolhimento 

MICHAEL ANTÃO DOS SANTOS 5,96 Aprovado 

eAs informações relativas às quantidades de bolsas disponibilizadas e às dotações orçamentárias para pagamento das bolsas constam no 

ofício nº 58/2019/DGCC/IFPE do campus Caruaru. 

 
 

 

 

Código de 

identificação 

GARANHUNS 

TITULO DO PLANO DE ATIVIDADES PESQUISADOR(A) ORIENTADOR(A) NOTA  Situação
f
 



Qp82uLi112 
A produção tempo-espacial da cidade de Garanhuns-PE: periodizando suas 

reestruturações urbanas na guisa de um potencial centro intermediário 
JOÃO PAULO G. DE V. ARAGÃO 9,55 

Aprovado com 

bolsa 

jAdtHrl5Kw 
Dilemas das reestruturações urbanas na economia socioespacial da cidade de 

Garanhuns-PE: perspectivas para um centro intermediário em consolidação 
JOÃO PAULO G. DE V. ARAGÃO 9,39 

Aprovado com 

bolsa 

BdYm7BkW4n 
Reestruturações urbanas e suas difusões socioespaciais na cidade de 

Garanhuns-PE: configurações da produção de um novo centro intermediário? 
JOÃO PAULO G. DE V. ARAGÃO 9,31 

Aprovado com 

bolsa 

RXW6C4HcKB Investigando a resiliência da mulher quilombola na comunidade Tigre EDINÉA ALCÂNTARA DE B. E SILVA 8,29 
Aprovado com 

bolsa 

aXY5qGSE0Q Investigando a Resiliência da mulher na Comunidade de Caluête EDINÉA ALCÂNTARA DE B. E SILVA 8,29 
Aprovado com 

bolsa 

jH760sxbZ0 
A produção (in)sustentável da cidade: análise das políticas públicas de 

planejamento territorial nos espaços periurbanos de Garanhuns-PE 
JOÃO PAULO G. DE V. ARAGÃO 8,16 

Aprovado com 

bolsa 

pdPdLI9YWa 
A configuração espacial dos impactos socioambientais: disposição, agentes 

sociais e processos nos setores periurbanos da cidade de Garanhuns-PE 
JOÃO PAULO G. DE V. ARAGÃO 8,14 Voluntário 

ML6CbpyDa1 Investigando a Resiliência da Comunidade de Estrela EDINÉA ALCÂNTARA DE B. E SILVA 8,09 
Aprovado com 

bolsa 

p2oP26QsMF Investigando a resiliência da mulher quilombola na comunidade Estivas EDINÉA ALCÂNTARA DE B. E SILVA 8,01 Aprovado 

itmgbMp7Ox Aprendizado de Programação Mediado por Tecnologias Educacionais LEONARDO SOARES E SILVA 7,98 Aprovado 

MVB0Zld0Ec 
Dinâmica do componente arbóreo de ecossistemas florestais sob influência da 

pastagem no Agreste Meridional de Pernambuco, Brasil 
MAYARA DALLA LANA 7,91 Aprovado 

Azyy5IjGLr 
Dinâmica da regeneração natural em ecossistemas florestais sob influência da 

pastagem no Agreste Meridional de Pernambuco, Brasi 
MAYARA DALLA LANA 7,87 Aprovado 

fh6RPFJKNJ 
Construção de Tecnologia Educacional Fundamentada na Autorregulação 

Social da Aprendizagem para o Ensino de Programação 
LEONARDO SOARES E SILVA 7,38 Aprovado 

khDlqra5VD 
A produção segregada dos espaços periurbanos de Garanhuns-PE: análise a 

partir de recortes de paisagens 
JOÃO PAULO G. DE V. ARAGÃO 7,32 Voluntário 

kMOQLdRiyf 
Desenvolvimento de um Software Educativo para apoiar o Ensino de 

Algoritmos 
LEONARDO SOARES E SILVA 6,98 Aprovado 

f As informações relativas às quantidades de bolsas disponibilizadas e às dotações orçamentárias para pagamento das bolsas constam no 

ofício nº 064/2019/DGCG/CGAR/IFPE do campus Garanhuns. 

 
 



Código de 

identificação 

IGARASSU 

TITULO DO PLANO DE ATIVIDADES PESQUISADOR(A) ORIENTADOR(A) NOTA  Situação
g
 

clcPj9jZLk Criação de um Corpus de Opiniões sobre Livros ALLAN DIEGO SILVA LIMA 7,79 Aprovado 

2MM7696lu1 
Preparação de experimento para coleta de relevância de opiniões sobre 

filmes 
ALLAN DIEGO SILVA LIMA 7,25 Voluntário 

gAs informações relativas às quantidades de bolsas disponibilizadas e às dotações orçamentárias para pagamento das bolsas ainda não 

informadas pelo campus Igarassu. 

 
 

 

Código de 

identificação 

IPOJUCA 

TITULO DO PLANO DE ATIVIDADES PESQUISADOR(A) ORIENTADOR(A) NOTA  Situação
h
 

tYeLdpshad 

Articulando gênero e raça na educação técnica de nível médio: o caso 

das estudantes concludentes dos cursos técnicos em construção naval e 

automação industrial 

DANIELLE DE FARIAS TAVARES 

FERREIRA 
7,74 

Aprovado 

com bolsa 

GPgyKjxFFz 

Estudo e Caracterização dos princípios físicos dos resfriadores 

evaporativos com modelagem matemática de umidade e 

desenvolvimento de sistema híbrido 

ANDREI HUDSON GUEDES BRAGA 7,45 
Aprovado 

com bolsa 

jQU9bOUdyb 
Estudo da remoção e degradação da cor de efluente modelo contendo o 

corante RB5 utilizando luz solar 
PAULA BARONE DA PAZ SALES 7,41 

Aprovado 

com bolsa 

hwHF15e1xc 
Desenvolvimento de sistemas a partir dos princípios físicos dos 

resfriadores evaporativos 
ANDREI HUDSON GUEDES BRAGA 7,35 

Aprovado 

com bolsa 

cL1oIFXUu5 
Avaliação do perfil de dureza de juntas soldadas do aço naval HY-80 

soldadas pelos processos SMAW e GMAW 
EDUARDO JOSÉ FERNANDES ROCHA 7,3 

Aprovado 

com bolsa 
hAs informações relativas às quantidades de bolsas disponibilizadas e às dotações orçamentárias para pagamento das bolsas constam no 

ofício nº 053/2019/DGCI/IFPE do campus Ipojuca. 
 

 

 

 



Código de 

identificação 

OLINDA 

TITULO DO PLANO DE ATIVIDADES PESQUISADOR(A) ORIENTADOR(A) NOTA  Situação
i
 

Hbq5F9H8mP 
Análise da qualidade bioclimática através da modelagem tridimensional 

de uma escola na zona norte de recife 
LÍVIA MELO DE LIMA 7,82 Voluntário 

7p6UEv99Ly 
Produção de Vídeos para implementação da Sala de Aula Invertida no 

Curso Técnico em Computação Gráfica 
FELIPE PESSOA TEJO GABRIELE 7,62 

Aprovado 

com bolsa 

S18SBq2sP1 Revisão Sistemática da Literatura FELIPE PESSOA TEJO GABRIELE 7,58 
Aprovado 

com bolsa 

07ex1Cz6m1 
Aplicação das várias técnicas de fotomontagem nos processos de 

edição, criação e manipulação de imagens digitais. 
PAULO FERNANDO DIAS DINIZ 7,1 

Aprovado 

com bolsa 

4Q9QnIeeVs 
Análise da qualidade bioclimática através da modelagem tridimensional 

do edifício acaiaca 
LÍVIA MELO DE LIMA 7,03 

Aprovado 

com bolsa 

T8ZFUNa8O1 Criação de Roteiros e Storyboard de material didático em audiovisual FELIPE PESSOA TEJO GABRIELE 7,02 
Aprovado 

com bolsa 
i As informações relativas às quantidades de bolsas disponibilizadas e às dotações orçamentárias para pagamento das bolsas constam no 

ofício nº 035/2019/DG/CO do campus Olinda. 
 

Código de 

identificação 

PALMARES 

TITULO DO PLANO DE ATIVIDADES PESQUISADOR(A) ORIENTADOR(A) NOTA  Situação
j
 

4nANnvZJm7 

Estudo do estado da arte das tecnologias IoT, constituídas de hardware, 

software e arquiteturas, com aplicações nas área de agricultura, energia 

e preservação ambiental 

MÉRCIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE 

ANDRADE 
6,82 

Aprovado 

com bolsa 

0NvqTmfHSK 
Aplicação de técnicas machine learning para reconhecimentos de ações 

humanas em vídeo usando dispositivos IoT 
DIOGO LOPES DA SILVA 6,44 

Aprovado 

com bolsa 

gz0dXgP2XS 
Aplicação de técnicas deep learning para reconhecimentos de ações 

humanas em vídeo usando dispositivos IoT 
DIOGO LOPES DA SILVA 6,24 

Aprovado 

com bolsa 

HFTOzCHbU1 

Pesquisa das demandas econômicas das comunidades rurais e estudo 

das aplicações de IoT nas áreas de Agricultura, recursos hídricos, 

energia 

MÉRCIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE 

ANDRADE 
6,02 

Aprovado 

com bolsa 

j As informações relativas às quantidades de bolsas disponibilizadas e às dotações orçamentárias para pagamento das bolsas constam no 

ofício nº 60/2019/DG/CPMR/IFPE do campus Palmares 



 

Código de 

identificação 

PAULISTA 

TITULO DO PLANO DE ATIVIDADES PESQUISADOR(A) ORIENTADOR(A) NOTA  Situação
k
 

FfUbH2Ps5E 
Modelando evasão e retenção no curso técnico em Administração do 

IFPE Campus Paulista 
JÉSSICA PRISCILA RIVAS DOS SANTOS 7,31 

Aprovado 

com bolsa 

7sCSmVANys 
Modelando evasão e retenção no curso técnico em Manutenção e 

Suporte em Informática do IFPE Campus Paulista 
JÉSSICA PRISCILA RIVAS DOS SANTOS 7,05 

Aprovado 

com bolsa 

mRutKZ5M3B 
Abordagem para emprego de IA explicável na detecção de episódios de 

distração ocorridos com motoristas 

FLÁVIO ROSENDO DA SILVA 

OLIVEIRA 
5,8 Aprovado 

k As informações relativas às quantidades de bolsas disponibilizadas e às dotações orçamentárias para pagamento das bolsas constam no 

ofício nº 013/2019-DPEX/PLT do campus Paulista. 
 

 

Código de 

identificação 

PESQUEIRA 

TITULO DO PLANO DE ATIVIDADES PESQUISADOR(A) ORIENTADOR(A) NOTA  Situação
l
 

WRQlawXaaQ 
Sistema microcontrolado para monitoramento remoto do consumo de 

energia elétrica para consumidores em baixa tensão 
MÁRCIO SEVERINO DA SILVA 6,64 

Aprovado 

com bolsa 
l As informações relativas às quantidades de bolsas disponibilizadas e às dotações orçamentárias para pagamento das bolsas constam no 

ofício nº 142/2019/DGCP/IFPE do campus Pesqueira. 
 

 

Código de 

identificação 

RECIFE 
TITULO DO PLANO DE ATIVIDADES PESQUISADOR(A) ORIENTADOR(A) NOTA  Situação

m
 

oyKDLFkMfy 
Escravidão e paternalismo nas propriedades beneditinas: um estudo 

sobre o engenho Mussurepe, Pernambuco, 1863-1871 
ROBSON PEDROSA COSTA 9,74 

Aprovado 

com bolsa 

FysOddkbmL 
“Pão, pano e pau”?: as condições de vida dos escravos beneditinos da 

fazenda jaguaribe, pernambuco (1850-1871). 
ROBSON PEDROSA COSTA 9,64 

Aprovado 

com bolsa 

ExjkYsvZmX 

Adequabilidade de ensaio microbiológico de coliformes em água bruta 

(natural), para suporte a ensaios de avaliação da qualidade de águas 

naturais na oviposição de Aedes aegypti 

EDUARDO JOSÉ ALÉCIO DE OLIVEIRA 9,54 
Aprovado 

com bolsa 



iM9N3m9Ox3 
Estudo da estabilidade de duas balanças analíticas no tocante à 

ampliação ou redução dos intervalos de calibração 
EDUARDO JOSÉ ALÉCIO DE OLIVEIRA 9,41 

Aprovado 

com bolsa 

6E6EWeckJ0 
A Ordem de São Bento e a escravidão em Pernambuco: um estudo 

sobre o engenho São Bernardo, 1862-1871. 
ROBSON PEDROSA COSTA 9,34 

Aprovado 

com bolsa 

BTfrHHwBhP 
Escravidão e hierarquias sociais nas propriedades beneditinas: um 

estudo sobre o engenho Goitá, Pernambuco, 1863-1869. 
ROBSON PEDROSA COSTA 9,34 

Aprovado 

com bolsa 

kUlneJoobf 
Aprimoramento da interface dos óculos sensoriais através da inclusão 

de botões e motor de vibração 
AIDA ARAÚJO FERREIRA 9,28 

Aprovado 

com bolsa 

HA4YrCDBQW 

Ensaios em materiais equivalentes a tecidos ósseos humanos para 

construção de tabelas de composição mássicas usadas em sessões de 

choque de modelos de exposição 

JOSÉ WILSON VIEIRA 9,18 
Aprovado 

com bolsa 

MCGaE2dyWf 
Desenvolvimento de módulo gps (global positioning system) para 

aplicação no sistema telemétrico railbee 

RÔMULO CÉSAR CARVALHO DE 

ARAÚJO 
9,17 

Aprovado 

com bolsa 

yzVR7TqTBe 
Desenvolvimento de módulo rfid (radio frequency identification) para 

aplicação no sistema telemétrico railbee 

RÔMULO CÉSAR CARVALHO DE 

ARAÚJO 
9,17 

Aprovado 

com bolsa 

NO85Q1evmi 
Gestão Sustentável da Água no IFPE (blocos 3, 4 e 5) com apoio de um 

Sistema de Informações Geográficas em ambiente WEB 

IONÁ MARIA BELTRÃO RAMEH 

BARBOSA 
9,12 

Aprovado 

com bolsa 

A6y2AZxyST 

Avaliação da viabilidade do projeto Aetrapp-WWF para o 

monitoramento de Aedes aegypti comparando com o método tradicional 

de ovitrampas instaladas no Campus Recife do IFPE 

SOFIA SUELY FERREIRA BRANDÃO 

RODRIGUES 
8,99 

Aprovado 

com bolsa 

GaDwqCnsBe 
Desenvolvimento de módulos das estações móveis para aplicação no 

sistema telemétrico railbee 

RÔMULO CÉSAR CARVALHO DE 

ARAÚJO 
8,97 

Aprovado 

com bolsa 

cDCwhiZX8V 
Linguagem, história e outras histórias: ética e estética na formação 

técnica 

MARIA CLARA CATANHO 

CAVALCANTI 
8,87 

Aprovado 

com bolsa 

dp69EGYnxi 
Desenvolvimento de módulo acelerômetro para aplicação no sistema 

telemétrico railbee 

RÔMULO CÉSAR CARVALHO DE 

ARAÚJO 
8,81 

Aprovado 

com bolsa 

Fc2hVT4mRY 
Análise experimental energético do sistema de refrigeração do protótipo 

de refrigeração remota para conservação de alimentos 
ALVARO ANTONIO OCHOA VILLA 8,76 

Aprovado 

com bolsa 

KohONK5jTn 
Fabricação e aplicação de eletrodos descartáveis de ouro a partir de 

CD’s graváveis 

THIAGO MATHEUS GUIMARÃES 

SELVA 
8,74 

Aprovado 

com bolsa 

e11HygiZmN 
Ajustes e testes experimentais de um motor diesel para acionamento de 

um sistema de refrigeração remota para conservação de alimentos. 

ANDREZZA CAROLINA CARNEIRO 

TOMÁS 
8,7 

Aprovado 

com bolsa 



FTjgbh1D4c 

Eletrodos modificados com ouro nanoporoso depositado 

eletroquimicamente para a detecção e quantificação do pesticida 

aldicarbe 

THIAGO MATHEUS GUIMARÃES 

SELVA 
8,66 

Aprovado 

com bolsa 

RHE5KxD2eE Influência do Clima no sistema de compostagem EDUARDO ANTONIO MAIA LINS 8,65 
Aprovado 

com bolsa 

677TyMxCcs 
Desenvolvimento de aplicação de robótica de assistência para melhorar 

a atenção do olhar-olhar de crianças com autismo 
AIDA ARAÚJO FERREIRA 8,59 

Aprovado 

com bolsa 

8OH8uqaZ26 
Desenvolvimento de Sistema para o Monitoramento das Ovitrampas 

Instaladas no IFPE, ITEP e CRCN/CETENE na Várzea 
AIDA ARAÚJO FERREIRA 8,56 

Aprovado 

com bolsa 

A6M01m2jpY 
Simulação de torres de resfriamento via CFD(computacional fluid 

dynamics) 
JOSÉ ÂNGELO PEIXOTO DA COSTA 8,38 

Aprovado 

com bolsa 

CNKHdUiYOc 
Monitoramento do Carbono e Nitrogênio em diferentes sistemas de 

compostagem 
EDUARDO ANTONIO MAIA LINS 8,35 

Aprovado 

com bolsa 

HfxHSFBIHa 
Inibição da eclosão de ovos de Aedes aegypti em água bruta (natural) 

tratada com peróxido de hidrogênio 
EDUARDO JOSÉ ALÉCIO DE OLIVEIRA 8,34 

Aprovado 

com bolsa 

LdqCUPADFh 

Desenvolvimento de Programa Computacional para Estimativa dos 

Custos Envolvidos no Processo de Soldagem com Eletrodos Revestidos 

(SMAW) 

PABLO BATISTA GUIMARÃES 8,33 
Aprovado 

com bolsa 

wEI9ZUXgGM 
Implementação de Ferramentas Computacionais para Controle de 

Qualidade de Imagens PET/CT 
JOSÉ WILSON VIEIRA 8,27 

Aprovado 

com bolsa 

BCnBLrzFsa 
Aplicação do software geogebra na representação de números 

complexos em circuitos elétricos 
LIALDA BEZERRA CAVALCANTI 8,23 

Aprovado 

com bolsa 

OwonCPYTor 
Lutas e resistências: levantamento de greves ocorridas em Pernambuco 

entre 1961-1962 
JÚLIO CÉSAR PESSOA DE BARROS 8,17 

Aprovado 

com bolsa 

Rscqjd2ktF 
Desenvolvimento de Sensores iot para telemetria de consumo de 

energia – Hardware 

MEUSE NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

JÚNIOR 
8,14 

Aprovado 

com bolsa 

DCgKTFh4tH 
Religião e Abolição: a Cabana do Pai Tomás e o abolicionismo no 

Brasil 

MACIEL HENRIQUE CARNEIRO DA 

SILVA 
8,13 

Aprovado 

com bolsa 

pdmsbLYsFS 
Presença de conteúdos de educação empreendedora no curso de 

Segurança do Trabalho 
ERICK VIANA DA SILVA 8,12 

Aprovado 

com bolsa 

CT0mHfw5Ig 
Estudo e Levantamento da influência dos parâmetros energéticos dentro 

de um ambiente climatizado através do uso de um medidor protótipo de 
ALVARO ANTONIO OCHOA VILLA 8,09 

Aprovado 

com bolsa 



monitoramento e controle de baixo custo plataforma Arduino 

J1LxCsEA2g 

Levantamento e avaliação de características técnicas de edificações com 

método de climatização através de piso radiante: medição e análise de 

desempenho 

GUSTAVO DE NOVAES PIRES LEITE 8,07 
Aprovado 

com bolsa 

c7CioNAd7J 

Estudo e Levantamento da influencia dos parâmetros elétricos no 

comportamento térmico do sistema de refrigeração do protótipo de 

refrigeração remota para conservação de alimentos. 

ÁLVARO ANTONIO OCHOA VILLA 8,06 
Aprovado 

com bolsa 

7o8Ttzwlm8 
Análise Crítica do Discurso e Ensino de Língua Materna: o Discurso 

Ambiental em Postagens do Instagram 

MARIA CLARA CATANHO 

CAVALCANTI 
7,95 

Aprovado 

com bolsa 

MXagfUyqVR 
Criação de um banco de dados de falhas em compressores herméticos 

através de análise de vibração 
GUSTAVO DE NOVAES PIRES LEITE 7,95 

Aprovado 

com bolsa 

BOeQHtc8v7 
Desenvolvimento de Sensores iot para telemetria de consumo de 

energia – Aplicativo desktop 

MEUSE NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

JÚNIOR 
7,94 

Aprovado 

com bolsa 

JfIJosBGS2 Diagnóstico de ilhas de calor na cidade do recife EDUARDO ANTONIO MAIA LINS 7,89 
Aprovado 

com bolsa 

SiCbFmY0N6 
O fantasma da violência e da subalternidade em amada, de toni 

morrison 
EMERSON SILVESTRE LIMA DA SILVA 7,85 

Aprovado 

com bolsa 

l9MLrn8Gfx 
Estimativa da Water Footprint (Pegada Hídrica) dos estudantes dos 

cursos integrados turno matinal do IFPE 
ENILDO LUIZ GOUVEIA 7,81 

Aprovado 

com bolsa 

ju7SGhat7q 
Perspectiva dos estudantes do curso de Licenciatura em Geografia sobre 

Empresas Juniores 
ERICK VIANA DA SILVA 7,8 

Aprovado 

com bolsa 

DQxKDYXOUG 

Escrevendo com a câmera: análise dos aspectos estéticos, políticos, 

sociais e culturais no curta-metragem/documentário “Mulheres 

proibidas de amar”, produzido por alunos do 3º período do curso 

Técnico Integrado, do IFPE- Campus Recife 

EDVANEA MARIA DA SILVA 7,79 
Aprovado 

com bolsa 

x7GL00TVJ0 

Experiência compartida no curta-metragem “Mulheres proibidas de 

amar”: a fotografia como instrumento de ressignificação dos romances 

“Lucíola”, de José Alencar, e “A Dama das Camélias”, de Alexandre 

Dumas Filho 

EDVANEA MARIA DA SILVA 7,79 
Aprovado 

com bolsa 

5OecA3CXzV 

Avaliação da viabilidade do projeto Aetrapp-WWF para o 

monitoramento de Aedes aegypti comparando com o método tradicional 

de ovitrampas instaladas no ITEP e no CRCN 

FABÍOLA SORAIA VITAL CAMPOS 

BARBOSA DA SILVA 
7,78 

Aprovado 

com bolsa 



DjhopbRPWD 
Análise Crítica do Discurso e Ensino de Língua Materna: o Discurso 

Ambiental em Textos Publicitários 

MARIA CLARA CATANHO 

CAVALCANTI 
7,75 

Aprovado 

com bolsa 

KPXSU9OftE 
Desenvolvimento de Sensores iot para telemetria de consumo de 

energia - Firmware 

MEUSE NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

JÚNIOR 
7,74 

Aprovado 

com bolsa 

x7qc2P6G12 
Produção de materiais adsorventes a base de grafeno sintetizados 

eletroquimicamente 
ROMERO BARBOSA DE ASSIS FILHO 7,72 

Aprovado 

com bolsa 

qKZLteJob6 
O processo de formação política do leitor em relação ao atual governo 

através das capas da revista Veja 
ADRIANO CARLOS DE MOURA 7,72 

Aprovado 

com bolsa 

BbXY8IvDA0 
Remoção de chumbo em meio aquoso usando material a base de 

grafeno sintetizado eletroquimicamente 
ROMERO BARBOSA DE ASSIS FILHO 7,68 

Aprovado 

com bolsa 

oNMSTw4HjQ 
Avaliação da atividade antitermitica do óleo essencial de Mentha x 

villosa Hudson (hortelã miúda) frente ao térmita Nasutitermes corniger. 
SUZANA MOREIRA DE LIMA 7,67 

Aprovado 

com bolsa 

CUjfX6MtaD 
Perspectiva do Protagonismo estudantil por estudantes do curso de 

Eletrotécnica no IFPE, Campus Recife 

RENATA CRISTINE DE SÁ PEDROSA 

DANTAS 
7,63 

Aprovado 

com bolsa 

omDmUoxs89 
Remoção de cobre (ii) em meio aquoso usando material a base de 

grafeno sintetizado eletroquimicamente 
ROMERO BARBOSA DE ASSIS FILHO 7,62 

Aprovado 

com bolsa 

sdJ3TZz9gn 
Perspectiva do protagonismo e estudantil por estudantes do curso de 

Mecânica no IFPE campus X 
ERICK VIANA DA SILVA 7,6 

Aprovado 

com bolsa 

GciXnVBfnK 
Simulação de sistema de microgeração para refrigeração remota para 

conservação de alimentos movido por motor a um motor diesel 
HEBER CLAUDIUS NUNES SILVA 7,6 

Aprovado 

com bolsa 

RWz8SFj5vz 
Análise dos memes do Instagram relacionados ao governo federal 

empossado em 2019 
ADRIANO CARLOS DE MOURA 7,58 

Aprovado 

com bolsa 

Zwo9wTtsb2 
Produção e Caractererização de compósitos para aplicação em próteses 

transfemurais 
RENATO SOARES DE CASTRO 7,58 

Aprovado 

com bolsa 

Qlfvji3AB6 
Estudo da Corrosão dos Aços CA-50 e CA-60 Quando Expostos a 

Ambiente Ácido 
ÍRIA ALEMIDA LEAL BASSAN 7,53 

Aprovado 

com bolsa 

dQqdonWJP6 

Catalogar, Reunir e Transformar: levantamento e organização de fontes 

sobre a História do Instituto Federal de Pernambuco ao longo da 

primeira metade do século XX 

SOLANGE LOPES DE ALENCAR 7,51 
Aprovado 

com bolsa 

Ed78n09r1D 
Estimativa da Water Footprint (Pegada Hídrica) dos estudantes dos 

cursos integrados turno vespertino do IFPE 
ENILDO LUIZ GOUVEIA 7,51 

Aprovado 

com bolsa 

ySp7XAKWTk Caracterização de materiais nanocompósitos para composição estrutural HEBER CLAUDIUS NUNES SILVA 7,46 Aprovado 



de prótese transfemural com bolsa 

fYeuKRmwnA 
A utilização das histórias em quadrinhos no processo de aprendizagem 

matemática 
LIALDA BEZERRA CAVALCANTI 7,43 

Aprovado 

com bolsa 

JwzuBV7i8k 

Reunir e Transformar: levantamento e catalogação de fontes sobre a 

História do Instituto Federal de Pernambuco ao longo da primeira 

metade do século XX 

SOLANGE LOPES DE ALENCAR 7,43 
Aprovado 

com bolsa 

lNFdpp3ou3 
Uso do biocarvão como agente potencializador da biodegradação de 

efluente líquido gerado em lavanderias de jeans no solo 

MARILIA REGINA COSTA CASTRO 

LYRA 
7,42 

Aprovado 

com bolsa 

c39wGL3cte 

Separar, Reunir e Transformar: levantamento e catalogação de fontes 

sobre a História do Instituto Federal de Pernambuco ao longo da 

primeira metade do século XX 

SOLANGE LOPES DE ALENCAR 7,38 
Aprovado 

com bolsa 

x5YzrJtAR7 
Os contos do bruxo do Cosme Velho sob o plano da semiótica 

Discursiva 
ADRIANO CARLOS DE MOURA 7,38 

Aprovado 

com bolsa 

thC88KkIJx 

Montagem, teste, ajuste e análise de um sistema de cogeração utilizando 

um motor Diesel para acionamento de um sistema de refrigeração 

remota para conservação de alimentos 

ANDREZZA CAROLINA CARNEIRO 

TOMÁS 
7,36 

Aprovado 

com bolsa 

Fk9DK69LeF 
Estudo da Corrosão dos Aços CA-50 e CA-60 Quando Expostos a Água 

do Rio Capibaribe 
ÍRIA ALEMIDA LEAL BASSAN 7,33 

Aprovado 

com bolsa 

IYOCb0C6PA 
ESTUDO DA SUSCETIBILIDADE À CORROSÃO DOS AÇOS CA-

50 e CA-60 QUANDO EXPOSTOS AO AMBIENTE MARINHO 
ÍRIA ALEMIDA LEAL BASSAN 7,33 

Aprovado 

com bolsa 

7S0Ohx8uYs 
Presença de conteúdos de educação empreendedora nos cursos de 

Eletrônica e Eletrotécnica do IFPE – Campus Recife 

RENATA CRISTINE DE SÁ PEDROSA 

DANTAS 
7,29 

Aprovado 

com bolsa 

sFJKyGI1jG 
As formações imaginárias de João Cabral de Melo neto com base na 

análise do discurso do Auto do Frade, o poeta da razão 
MÁRCIO JOSÉ DA SILVA 7,21 

Aprovado 

com bolsa 

x9sK5AIR4l 
Perspectiva do protagonismo estudantil por estudantes do curso técnico 

de Edificações 
LENILTON SOUZA FERREIRA DE LIMA 7,17 

Aprovado 

com bolsa 

DYdmC63c7v 

Estudo da influência da velocidade de corte nos parâmetros de 

rugosidade Ra, Rt, Rq e Rz para o cilindramento, considerando-se as 

peças torneadas a seco e com fluido de corte para o aço ABNT 1020 

GEORGE MARINHO DO NASCIMENTO 7,16 
Aprovado 

com bolsa 

7bcJGZOVYm Experimentos Educacionais na Construção de Jogos Matemáticos LIALDA BEZERRA CAVALCANTI 7,13 
Aprovado 

com bolsa 

14FhSlMg9A O SLAM como recurso pedagógico para a construção da crítica social: GUSTAVO DA SILVEIRA AMORIM 7,12 Aprovado 



Análise dos aspectos textuais e sociodiscursivos com bolsa 

Up7RhWNrE0 
Avaliação da atividade antitermitica do óleo essencial de Syzygium 

aromaticum (cravo-da-índia) frente ao térmita Nasutitermes corniger 

CLÁUDIA DE ALBUQUERQUE 

MARANHÃO 
7,11 

Aprovado 

com bolsa 

tgChzhMeyR 
Percepção dos estudantes do curso técnico de Segurança do Trabalho 

sobre protagonismo estudantil 
LENILTON SOUZA FERREIRA DE LIMA 7,09 

Aprovado 

com bolsa 

HzR8amGnUg 

Avaliação Quantitativa do Ruído Ocupacional de acordo com a NHO-

01 do Operador do Elevador de Obras Tipo Cremalheira e realizar um 

estudo dos efeitos combinados do ruído e vibrações nos mesmos 

RICARDO LUÍS ALVES DA SILVA 7,09 
Aprovado 

com bolsa 

HsuvwQWRby Semântica da Democracia JOÃO HENRIQUE BREDA DIAS 6,78 Aprovado 

FblByHPyy5 
Análise da Resistência a Ação das Chuvas em Tijolos de Adobe com 

Adição de Fibra de Coco nuciferas L. 
YURI BARROS LIMA DE MORAES 6,76 Aprovado 

z1pFDuabJo 
Percepção dos estudantes do curso técnico de Química Industrial sobre 

protagonismo estudantil 
LENILTON SOUZA FERREIRA DE LIMA 6,69 Aprovado 

HlBZHlJHNs 
Perspectiva do protagonismo estudantil por estudantes do curso de 

Química Industrial 
LENILTON SOUZA FERREIRA DE LIMA 6,69 Aprovado 

5lyFUaFWvA 
Avaliação Quantitativa de Vibração de Corpo Inteiro – VCI de acordo 

com a NHO-09 do Operador do Elevador de Obras Tipo Cremalheira 
RICARDO LUÍS ALVES DA SILVA 6,69 Aprovado 

SMPmKlaP1y 
Avaliação Ergonômica Postural do Operador do Elevador de Obras 

Tipo Cremalheira pelo Método Rapid Entire Body Assessment - REBA 
RICARDO LUÍS ALVES DA SILVA 6,69 Aprovado 

2wyGIM4jwH 

Estudo da influência da profundidade de corte nos parâmetros de 

rugosidade Ra, Rt, Rq e Rz para o cilindramento, considerando-se as 

peças torneadas a seco e com fluido de corte para o aço ABNT 1020 

GEORGE MARINHO DO NASCIMENTO 6,66 Aprovado 

LsEmq4JsE7 

Desenvolvimento de um Módulo para o Software CALIBRAINTER 

para Utilização do Método A4 para Ajuste do Intervalo de Calibração e 

Aplicação em uma Célula de Torque 

NELSON GONÇALVES DA SILVA 6,63 Aprovado 

xOC2c0gwFl 
O uso do software geogebra à construção de saberes no ensino da 

Matemática 
LIALDA BEZERRA CAVALCANTI 6,63 Aprovado 

QksS4fCuCU 
Estudo da Corrosão dos Aços CA-50 e CA-60 em meio rico em gás 

sulfídrico (H2S) 
ÍRIA ALEMIDA LEAL BASSAN 6,53 Aprovado 

tGoalQTaHV 
Desenvolvimento de um sistema de monitoramento operacional para 

uma bancada de simulação de falhas em câmara frigorifica 
ANGELO EMILIAVACA 6,47 Aprovado 

7mt3n6vjuA Construção de uma bancada de simulação de falhas em câmara ANGELO EMILIAVACA 6,47 Aprovado 



frigorifica. 

2dqs21N9yN 
As formações imaginárias de João Cabral de Melo Neto com base na 

análise do discurso d’o Engenheiro: o poeta da razão? 
MÁRCIO JOSÉ DA SILVA 6,41 Aprovado 

xPGRwzhitJ 
Perspectiva do protagonismo estudantil por estudantes do curso de 

saneamento 
MARNIX CARLOS DE VOCHT 5,86 Aprovado 

m As informações relativas às quantidades de bolsas disponibilizadas e às dotações orçamentárias para pagamento das bolsas constam no 

ofício nº 186/2019/DGCR/IFPE do campus Recife. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de 

identificação 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 

TITULO DO PLANO DE ATIVIDADES PESQUISADOR(A) ORIENTADOR(A) NOTA  Situação
n
 

9LbUJDQ5De 
Concepções dos estudantes de licenciaturas sobre o tema 

empreendedorismo em educação 
KILMA DA SILVA LIMA VIANA 9,34 

Aprovado 

com bolsa 

vacGCfxyug 
Potencial produtivo de variedades crioulas de feijão-caupi oriundas do 

município de Lagoa de Itaenga – PE 
JOSÉ CARLOS DA COSTA 8,77 

Aprovado 

com bolsa 

Mmwl8DbNBP 
Desempenho de variedades crioulas de fava em segundo ano de 

avaliação em sistema de transição agroecológica 
JOSÉ CARLOS DA COSTA 8,73 

Aprovado 

com bolsa 



gG9gOykG9G 
Montagem e operação de sistema alternativo aquapônico para produção 

de hortaliças 
WILLY VILA NOVA PESSOA 8,46 

Aprovado 

com bolsa 

b5nHy0bqYo Viabilidade de materiais alternativos para aquaponia WILLY VILA NOVA PESSOA 7,86 
Aprovado 

com bolsa 
nAs informações relativas às quantidades de bolsas disponibilizadas e às dotações orçamentárias para pagamento das bolsas constam no 

ofício nº 130/2019/DG/CVSA/IFPE do campus Vitória de Santo Antão. 
 

 

MÁRIO ANTONIO ALVES MONTEIRO 

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 

(Portaria nº 569/2016-GR/IFPE) 

 

 

VIVIANE LUCY SANTOS DE SOUZA 

Presidente do Comitê Institucional de Iniciação Científica 2019 

(Portaria nº 210/2019-GR/IFPE) 

 
 

 

 

 

Obs.: Os originais assinados encontram-se na PROPESQ. 

 


