
 

 

 

RESULTADO FINAL 

 

CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA EM CADASTRO DE 

RESERVA (EDITAIS 20, 21 E 22/2017 – PIBIC-EM/PIBIC/PIBITI) 

CONTEMPLADOS COM RECURSOS DO CAMPUS RIO DO SUL PARA 

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR DE 

ACORDO COM ANÁLISE DA CAPP EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 

28/07/2017 

 

1. Projetos na modalidade de Iniciação Científica Graduação: 

Classificação Projeto Resultado 

1º  Progresso temporal da cercosporiose da 

beterraba em função da flutuação 

populacional de esporos no ar de 

Cercospora beticola 

Contemplado 

2º  Formulação e seleção de substratos, a base 

de componentes de baixo custo, para 

germinação de sementes de espécies 

frutíferas nativas do Alto Vale do Itajaí. 

Contemplado 

3º  Avaliação da qualidade e eficiência de 

semeadura da cultura do milho em diferentes 

velocidades operacionais 

Contemplado 

4º  Resíduos Orgânicos e Tráfego de Máquinas 

– Efeito nos atributos físicos do Solo 

Contemplado 

5º  A visitação escolar na Trilha da Saracura do 

IFC – Campus Rio do Sul: desenvolvimento 

e aplicação de um plano de avaliação de 

educação ambiental. 

Contemplado 

6º  Efeitos da calagem na produção de soja em 

um cambissolo húmico no planalto serrano 

de SC 

Contemplado 

7º  Quebra da Dormência de gemas em 

pessegueiros com produtos alternativos no 

Alto Vale do Itajaí. 

Contemplado 

8º  Ativadores de resistência no controle da 

prodridão parda e conservação pós-colheita 

em frutos de pêssego no Alto Vale do Itajaí, 

SC. 

Contemplado 

9º  Desenvolvimento da beterraba sob 

diferentes lâminas de irrigação e doses de pó 

de rocha adicionadas ao solo 

Contemplado 

10º  Produtividade e qualidade do fruto de 

tomateiro em plantas com e sem enxertia no 

sistema de aquaponia 

Não 

contemplado 



 

 

11º  Análise de produtividade e qualidade do 

fruto de tomateiro em plantas com e sem 

enxertia, com sistema de condução em duas 

hastes 

Não 

contemplado 

12º  Memória docente e justiça escolar nos 

vestígios do passado: situações de 

discriminação e exclusão na percepção de 

professores aposentados da rede estadual de 

Santa Catarina. 

Não 

contemplado 

13º  História de vida, demografia e taxas de 

infestação da mosca-do-figo Zaprionus 

indianus Gupta 1970 

Não 

contemplado 

14º  Estudo da dinâmica de um modelo baseado 

em autômatos celulares para a dispersão do 

Aedes aegypti 

Não 

contemplado 

15º  Funções supertracks no Mapa Logístico. Não 

contemplado 

16º  Caminhos ótimos para Transportes em 

situação de Emergência 

Não 

contemplado 

 

2. Projetos na modalidade Iniciação Científica Técnico: 

Classificação Projeto Resultado 

1º  Resíduos orgânicos e tráfego de máquinas – 

efeito nos atributos físicos do solo 

Contemplado 

2º  Pó de Varvito – Potencial para uso na 

agricultura do Alto Vale do Itajaí. 

Contemplado 

3º  Desenvolvimento de vertedor para 

determinar a vazão em canais de irrigação da 

cultura do arroz irrigado 

Contemplado 

 

TERMO ADITIVO AOS EDITAIS 20, 21 E 22/2017 – PIBIC-EM/PIBIC/PIBITI: 

A documentação e prestação de contas referente aos projetos contemplados deverá ser 

realizada com a Coordenação de Pesquisa do Campus Rio do Sul (pesquisa@ifc-

riodosul.edu.br) por se tratar de bolsas internas. 

 

Rio do Sul (SC), em 28 de julho de 2017. 

  

 ____(Original Assinado)___ 

 Ricardo Kozoroski Veiga 

Diretor Geral 

 


