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Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e Programa

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica das Ações Afirmativas (PIBIC-Af)

do IFSULDEMINAS/CNPq.

Na tabela abaixo encontra-se o resultado da homologação dos projetos submetidos ao Edital

nº 86/2021, após o período de recurso, listados em ordem alfabética. 

TÍTULO DO PROJETO CAMPUS SITUAÇÃO

A Modelagem Matemática como Alternativa Pedagógica para

Ensino e Aprendizagem de Conceitos de Física na Educação

Básica.

Passos Deferido

Avaliação da densidade e do carbono orgânico do solo em

diferentes técnicas de restauração florestal na unidade

demonstrativa do Campus Inconfidentes (IFSULDEMINAS).

Inconfidentes Deferido

Avaliação da qualidade do café secado em leito de camada

fixa.
Inconfidentes Deferido

Avaliar o efeito de doses crescentes de calcário em

substrato no crescimento de mudas de cafeeiro.
Inconfidentes Deferido

Cinética da degradação ruminal de grãos de sorgo

submetido a diferentes processamentos.
Machado Deferido

Crescimento, produtividade e qualidade nutricional da soja

sob diferentes doses da proteína Harpin via tratamento de

sementes.

Muzambinho Deferido

Diagnóstico histopatológico de neoplasias em cães com a

substituição do xilol: um método inovador e sustentável.
Muzambinho

Indeferido -

item 4.1.1

do edital.

Eficiência do uso da água e cobertura morta vegetal no

cultivo de alface.
Machado Deferido

Inibição de serino protease por Solanum paniculatum. Inconfidentes Deferido

Mapeamento dos Campos Naturais de Altitude do Planalto de

Poços de Caldas e amostragens de sua biodiversidade

Poços de

Caldas

Indeferido -

item 4.1.1

do edital.

Método para avaliação de impacto emocional de

propagandas a partir da condutância de pele.
Passos Deferido

Potencial inseticida de extratos botânicos no controle do

pulgão das brássicas (Brevicorynebrassicae) em Brócolis.
Inconfidentes Deferido

Produção e qualidade pós colheita de variedades de uvas

nas safras de verão e inverno sobre o cultivo “Y” protegido

na região de Muzambinho-MG.

Muzambinho Deferido

Quem tem medo da avaliação? – Discutindo o processo de

avaliação no Ensino Médio de escolas públicas em Poços de

Caldas.

Poços de

Caldas
Deferido
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