UniRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Campus Universitário Fazenda Fontes do Saber,
Bloco I, Cx.p 104, 75.901-970, Rio Verde Goiás

RESULTADO PIBIC/CNPq/UniRV 2015-2016
A PRPPG divulga o resultado final após análises dos pedidos de reavaliação realizadas pelo Comitê Interno do
PIBIC. Para concessão da bolsa será obrigatório firmar o termo de compromisso e participar da reunião de
apresentação das normas do programa em 03/08/2015 (10:00, auditório do bloco 1). Todas as propostas
classificadas poderão ser executadas na modalidade PIVIC, com possibilidade de concessão de bolsas em
situação de desistência ou suspensão das propostas contempladas. Todas as informações devem ser
encaminhadas ou solicitadas para pesquisa@unirv.edu.br

Pontua.
Total

Situação

Ação do óxido de magnésio na CTC do solo e na produtividade da cana-de-açúcar.

80,75

Selec. bolsa
CNPq

Achado morfológico do Apêndice Vermiforme nos paciente submetidos a Apendicectomia
Laparoscópica.

41,85

Classificado *

Análise da síndrome metabólica em mulheres no climatério.

41,83

Classificado

Análise de contingências e metacontingências do Programa Saúde na Escola em Rio Verde.

90,68

Classificado *

Análise socioeconômica das causas de abandono do tratamento para tuberculose.

75,46

Selec. bolsa
UniRV

Atividade física, comportamento sedentário e síndrome metabólica em jogadores de futebol
amador - um estudo em duas diferentes regiões do Brasil.

50,34

Classificado *

Avaliação da Qualidade de Vida e Saúde na Terceira Idade.

66,93

Selec. bolsa
UniRV

Avaliação do risco de quedas em idosos na Atenção Primária Saúde Coletiva.

45,50

Classificado

Avaliação inicial da viabilidade agronômica do uso de resíduos agroindustriais.

84,16

Selec. bolsa
CNPq

Bancada didática para demonstração do sistema CVT.

51,30

Classificado

Comparação entre culturantes e cooperação em um procedimento de inserção de números.

82,17

Classificado *

Comportamento de linhagens e cultivares de trigo de sequeiro em Rio Verde-GO.

84,27

Selec. bolsa
CNPq

Educação para a saúde: uma proposta de intervenção da faculdade de medicina da unirv
para com a comunidade adscrita na estratégia saúde da família, do bairro popular, de rio
verde, Goiás, Brasil.

48,37

N.R

Efeito da condição e temperatura corporal e temperamento animal de vacas de corte paridas
na taxa de concepção após IATF.

61,00

Selec. bolsa
UniRV

Eficácia do cloridrato de ceftiofur no tratamento estendido intramamário da mastite
subclínica por estafilococos em novilhas.

72,99

N.R

Eficácia do cloridrato de ceftiofur no tratamento estendido intramuscular da mastite
subclínica por estafilococos em novilhas.

68,53

N.R

Eficiência agronômica e nutricional na cultura do milho com uso contínuo de dejetos líquidos
de suínos.

79,50

Classificado **

Eficiência dos principais acaricidas de contato comercializados em propriedades leiteiras de
Rio Verde-GO.

63,03

Selec. bolsa
UniRV

Propostas

Pontua.
Total

Situação

Estudo histórico e geográfico de Mormo no Brasil e no Mundo: 10 anos de história
Epidemiologia Animal.

54,95

Classificado

Estudo morfológico das variações anatômicas do Apêndice Vermiforme. Achados em
pacientes submetidos a Colecistectomia Laparoscópica.

44,12

Classificado *

Estudo morfológico de variações anatômicas no apêndice vermiforme e sua incidência em
homens e mulheres.

59,32

Selec. bolsa
UniRV

Estudo morfométrico da mandíbula.

59,87

Selec. bolsa
UniRV

Imagem Real X Imagem Ideal.

33,14

Classificado *

Impacto da introdução da vacina pneumocócica conjugada 10 valente nas hospitalizações
por pneumonia em crianças de até 4 anos na cidade de Goiânia: um estudo retrospectivo.

58,20

Classificado

Insuficiência renal aguda em unidades de terapia intensiva no sudoeste goiano: incidência,
fatores de risco e mortalidade.

71,11

Selec. bolsa
UniRV

Intensidade parasitária e prevalência de helmintos em bovinos leiteiros jovens e adultos

59,87

Classificado **

Mapa de Riscos: Implantação no Hospital Municipal Universitário de Rio Verde-GO.

39,59

N.R

Modificações dos atributos químicos no perfil do solo com sucessivas aplicações de dejetos
líquidos de suínos na cultura do milho.

84,27

Selec. bolsa
CNPq

Obesidade infanto-juvenil: com ela não dá para brincar!

49,10

Selec. bolsa
UniRV ***

Prevalência de anticorpos anti- Toxoplasma gondii em pacientes diagnosticados com
esquizofrenia: há associação com polimorfismos genéticos?

76,67

Selec. bolsa
CNPq

Produção de milho em diferentes sistemas de cultivo no Cerrado.

81,59

Selec. bolsa
CNPq

Quantidade e qualidade de água percolada no solo após sucessivas aplicações anuais de
dejetos de suínos na cultura do milho.

84,55

Selec. bolsa
CNPq

Remoção de surfactantes variados utilizando carvão ativo e resinas como material
adsorvente.

63,52

Selec. bolsa
UniRV

Síndrome do músculo piriforme e suas relações anatômicas.

49,67

Classificado

Sistema de Controle das Atividades Avaliativas em métodos ativos de Ensinagem.

72,02

Selec. bolsa
CNPq

Sistema de Gestão para Laboratório de Solos da Faculdade de Agronomia da Universidade de
Rio Verde.

58,64

Selec. bolsa
UniRV

Verificação da prevalência das espécies de Eimeria spp que parasitam bovinos de leite,
jovens e adultos, em propriedades próximas à cidade de Rio Verde – GO.

58,51

Classificado **

Propostas

* proposta classificada com possibilidade de concessão de bolsas, desde que tenha desistência ou cancelamento de propostas
contempladas e apresente o protocolo de aprovação do CEP dentro do prazo máximo de 30 dias.
** proposta classificada com possibilidade de concessão de bolsas, desde que tenha desistência ou cancelamento de propostas
contempladas e apresente documentação adequada do estudante para recebimento da bolsa.
*** proposta selecionada para concessão de bolsas pelo critério do grupo de demanda do item 6.2.5 do edital.
N.R: proposta com projeto não recomendado por dois pareceristas, excluída da relação dos selecionados.
PIVIC: documentação adequada somente para modalidade de iniciação científica voluntária.

Rio verde, 29 de julho de 2015.
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