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 PROVISÓRIO PIBIC/CNPq/UniRV 2016-2017
A PRPPG divulga o resultado provisório do PIBIC após avaliação das propostas pelo comitê do Pibic e definição das
cotas de bolsas. Todos os estudantes e orientadores interessados em participar do programa, obrigatoriamente
devem comparecer na 1ª reunião no dia 08/08/2016, as 16:30 (auditório da Esucarv, bloco 2, Rio Verde). Os
omissos ou ausentes (orientador e estudante) das propostas selecionadas para concessão de bolsas serão
substituídos. As propostas classificadas poderão ser executadas na modalidade PIVIC, com possibilidade de
concessão de bolsas em situação de substituição, desistência ou suspensão das propostas contempladas.
Solicitação para pedido de reavaliação será aceita até o dia 04/08/2016 SOMENTE com justificativas apresentadas
pelo orientador, mediante envio de pedido ao comitê do Pibic pelo email pibic.unirv@gmail.com

Propostas

Pontua

Situação

A qualidade de vida de idosos institucionalizados em Rio Verde – GO.

71,97

Classificada

Adaptação de genótipos de trigo irrigado às condições edafoclimáticas de Rio Verde –GO.

66,26

Classificada

Adaptação e sistema de cultivo de genótipos de trigo de sequeiro em Rio Verde – GO.

85,28

Selec Bolsa
CNPq

Análise da areia de parques e praças para determinar a prevalência de parasitos de larva
migrans, no município de aparecida de Goiânia, Goiás.

66,38

Classificada

Análise de contingências e metacontingências do programa saúde nas escolas em Rio
Verde.

82,59

Selec Bolsa
UniRV

Análise de parasitos encontrados em frutas vendidas em sinaleiros das ruas de aparecida
de Goiânia, Goiás.

74,91

Selec bolsa
UniRV *

Análise estrutural e da microestrutura de concreto 30 MPA com utilização de (RMD)
resíduo de materiais descartados.

40,14

Classificada

Avaliação agronômica no sistema de produção soja e milho com aplicação de bioativador
de solo e de planta.

82,35

Selec Bolsa
UniRV

Avaliação da morfologia, biometria e vascularização arterial das glândulas tireóides em
perus (Meleagris gallopavo).

73,48

Classificada

Avaliação da morfologia, biometria e vascularização arterial do timo em perus (Meleagris
gallopavo).

72,55

Classificada

Avaliação do resíduo de própolis em vacas leiteiras com problemas podais.

65,85

Classificada

Avaliação macro e microscópica da cicatrização de lesões experimentalmente provocadas
na pele de coelhos e tratadas com pomada à base extrato da casca de pequi (Caryocar
brasiliense).

0,00

Desclassif

Avaliação macro e microscópica da cicatrização de lesões experimentalmente provocadas
na pele de coelhos e tratadas com extrato da casca de pequi (Caryocar brasiliense).

79,78

Selec Bolsa
UniRV

Avaliação parasitológica em amostras de alface (Lactuca sativa) comercializadas em feiras
livres no município de aparecida de Goiânia, Goiás, brasil.

65,33

Classificada

Biodegradação in vitro de glifosato por Bacillus subtilis: implicações na viabilidade celular.

51,98

Classificada

Capacidade adaptativa de genótipos de sorgo granífero na segunda safra em Rio Verde –
GO.

85,01

Selec Bolsa
UniRV

/2

Comparação da qualidade de vida de adultos jovens hipertensos submetidos ao
tratamento de ieca e diuréticos.

89,39

Selec Bolsa
UniRV

Comparação entre os efeitos do som e da imposição de mãos sobre a germinação de
sementes de abobobrinha italiana (Curcubita pepo).

78,69

Classificada

Construção de banco de dados epidemiológicos referentes a cães em Rio Verde, GO.

38,54

Classificada

Controle biológico de Rhizoctonia solani na cultura da soja e do feijão com Trichoderma
asperellum e Bacillus amyloliquefaciens.

52,16

Classificada

Correlação entre balanço hídrico acumulado e mortalidade em pacientes críticos em
unidades de terapia intensiva do sudoeste goiano.

86,24

Selec Bolsa
UniRV

Desempenho de coelhos em crescimento suplementados com própolis.

71,86

Classificada

Diferentes doses e fontes de nitrogênio aplicado no sorgo granífero: disponibilidade no
solo e absorção pela planta.

80,53

Selec Bolsa
UniRV

Efeito de diferentes doses e fontes de nitrogênio aplicados no sorgo granífero na soja
cultivada em sucessão.

0,00

Desclassif

Efeitos de punição sobre culturantes previamente estabelecidos.

84,75

Selec Bolsa
UniRV

Eficiência agronômica e nutricional da cultura da soja com uso contínuo de dejetos
líquidos de suínos.

84,61

Selec Bolsa
UniRV

Epidemiologia da dengue em Rio Verde – GO.

70,42

Classficada
PIVIC

Estudo comparativo da variação quantitativa sobre o uso da técnica de cateterismo no ano
de 2014 e 2015 em Rio Verde – GO.

55,57

Classificada

Estudo morfométrico da traqueia.

62,06

Classificada

Indicadores de fragilidade em idosos institucionalizados no município de Rio Verde - Goiás
– Brasil.

69,98

Classificada

Influência da temperatura da água na aplicação de produtos fitossanitários na cultura da
soja.

65,53

Classificada

Influência da utilização da estação de monta com e sem inseminação artificial nos índices
zootécnicos e reprodutivos de bovinos de corte.

0,00

Desclassif

Influência do uso de narguilé sobre as pressões respiratórias em universitários.

89,12

Selec Bolsa
CNPq

Influência do uso de narguilé sobre o volume pulmonar em universitários.

86,09

Selec Bolsa
UniRV

Inquérito epidemiológico da brucelose em muares no sudoeste goiano.

0,00

Desclassif

Justificativas éticas dos perpetradores de experiências biomédicas nazistas.

66,80

Classificada

O nível de conhecimento das gestantes e puérperas a respeito do banco de leite humano.

41,85

Classificada

O uso do cinema como instrumento de análises psicológicas.

79,29

Selec Bolsa
UniRV

Parâmetros de avaliação e diagnóstico para lesão renal e aplicabilidade na rede pública e
privada de saúde.

89,65

Selec Bolsa
CNPq

Parasitoses em saladas de restaurantes de aparecida de Goiânia.

68,67

Classificada

Percepção docente e discente na formação médica dentro da aprendizagem baseada em
problemas.

89,71

Selec Bolsa
CNPq

Perfil epidemiológico de portadores de câncer atendidos pelo hospital do câncer de Rio
Verde - GO.

67,31

Classificada

Perfil epidemiológico de portadores de hipertensão arterial sistêmica e de diabetes
mellitus do bairro Martins no município de Rio Verde/GO.

72,19

Classificada

/2

/2

/1

Persistência do herbicida metribuzin após periodo de seca em solos do cerrado com
diferentes texturas.

80,05

Selec Bolsa
UniRV

Persistência do herbicida saflufenacil após periodo de seca em solos do cerrado com
diferentes texturas.

75,30

Classificada

Pré-natal: a visão das gestantes e puérperas usuárias do serviço de saúde pública.

0,00

Desclassif

Prevalência da erliquiose canina em Rio Verde, GO.

49,35

Classificada

Prevalência de hipotireoidismo em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 atendidos em
ambulatório de endocrinologia

48,35

Classificada

Prevalência de lombalgia em motoboys do município de Rio Verde.

65,25

Classificada

Prevalência de osteoporose em mulheres na pós menopausa.

50,04

Classificada

Qualidade da água do córrego do sapo, Rio Verde, Goiás.

70,25

Selec Bolsa
UniRV *

Qualidade da mucosa intestinal e óssea de coelhos em crescimento suplementados com
própolis.

87,90

Selec Bolsa
CNPq

Qualidade de vida, qualidade do sono e níveis de estresse em atendimentos de urgência e
UTI'S.

89,27

Selec Bolsa
UniRV

Recuperação de respostas: mensuração de respostas fisiológicas durante a recaída.

86,19

Selec Bolsa
CNPq

Relação dos resultados obtidos nos questionários de avaliação da qualidade de vida
WHOQOL-bref e KDQOL-sm em adultos e idosos com doença renal crônica.

82,62

Classificada
PIVIC

Teores de nitrogênio na água percolada de um latossolo vermelho argiloso após sucessivas
aplicações anuais de dejetos de suínos na cultura da soja.

81,97

Selec Bolsa
UniRV

Teores de P, K, Cu e Zn na água percolada em latossolo vermelho cultivado com soja sob
aplicação contínua de dejetos líquidos de suínos.

85,74

Selec Bolsa
CNPq

Tolerância de diferentes genótipos de sorgo granífero ao herbicida tembotrione na região
sudoeste de Goiás.

79,96

Selec Bolsa
UniRV

Utilização de nutrientes por coelhos em crescimento suplementados com própolis.

75,72

Classificada

Utilização de pomada ou extrato aquoso de folhas de nim (Azadirachia indica) para o
reparo cutâneo em lesões experimentais de ovinos.

78,70

Selec Bolsa
UniRV

Variações na mensuração dos parâmetros de desmame da ventilação mecânica em
hospitais da região sudoeste de Goiás.

87,46

Selec Bolsa
UniRV

1

Proposta desclassificada em observação aos itens 7.4.2 (não recomendado) e 7.4.4 (demanda não qualificada).
Proposta desclassificada em observação a MdG < 6.5 do perfil do estudante.
*
proposta selecionada para concessão de bolsas pelo critério do item 6.2.5 (grupo de demanda).
2

Rio verde, 02 de agosto de 2016.

Takeshi Kamada

Nagib Yassin

Coordenador do PIBIC/CNPq/UniRV

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
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