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 FINAL PIBIC/CNPq/UniRV 2014-2015
A PRPPG divulga o resultado Final após avaliação realizada pelo Comitê Interno e Externo do PIBIC e análises dos
pedidos de reavaliação. Para concessão da bolsa será obrigatória firmar o termo de compromisso e participar da
reunião de apresentação das normas do programa em 28/07 (17:00, auditório do bloco 1). Demais propostas
classificadas poderão ser executadas na modalidade PIVIC, sujeito a concessão de bolsa desde que ocorra
desistência ou suspensão das propostas contempladas. Todas as informações devem ser encaminhadas ou
solicitadas para pesquisa@unirv.edu.br

Propostas

Pontua.
Total

Situação

A utilização da horta é efetiva como instrumento de promoção da alimentação saudável

48,19

Classificado

Abuso intrafamiliar infanto-juvenil do ponto de vista de seus autores encarcerados: um
estudo fenomenológico

28,46

Acompanhamento de crianças de até dois anos, com diagnóstico de sífilis não tratada
durante a gestação.

29,56

Alterações enzimáticas, histopatológicas e comportamentais na exposição crônica ao
aldicarb em ratos Wistar

51,42

Classificado

Aplicação sucessiva de dejeto líquido de suíno em Latossolo cultivado com soja:
produtividade e avaliação nutricional.

78,40

Class. Bolsa
CNPq

Aprendizagem Social: avaliação da imitação versus instrução na aquisição e a sensibilidade
a mudanças

72,81

Clas. bolsa
1
CNPq

Aspectos patológicos nas condenações post mortem de suínos em matadouro frigorífico

58,90

*

Classificado
N.R.

43,18

Classificado

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

63,43

Clas. bolsa
1
CNPq

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

61,63

Clas. bolsa
1
UniRV

Benefícios da narrativa oral no tratamento de pacientes comatosos

57,33

Clas. bolsa
1
UniRV

Caracterização da comunidade de macroinvertebrados bentônicos por meio de diferentes
tipos de substratos artificiais e captura no ribeirão Aboboras- Rio Verde / GO

42,70

Classificado

Categorização Antropomórfica de Traços Faciais Artificiais

56,12

Clas. bolsa
1
UniRV

Comparação dos níveis de poluição sonora em diferentes ambientes da Universidade de
Rio Verde – GO

52,20

N.R.

56,00

Clas. bolsa
1
UniRV

Determinação da atividade antioxidante e antimicrobiana de Lafoencia pacari ST. HIL

1

Desclassificado

Avaliação da atividade antiinflamatória e cicatrizante da Lafoensia pacari em lesões
cutâneas induzidas em ratos Wistar

Crenças Religiosas e Concepções sobre a Vida após a Morte entre Estudantes
Universitários

1

1

1

Classificado
48,85

Propostas

Pontua.
Total

Situação

Efeitos da adição de páprica como pigmentante na dieta de codornas

75,79

Clas. bolsa
UniRV

Estudo morfológico das variações anatômicas no apêndice vermiforme e sua incidência em
homens e mulheres submetidos à colecistectomia laparoscópica

36,29

Classificado

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

44,59

Classificado

Estudo sobre as diferentes tabelas de financiamentos na estruturação de farmácias –
Comparativo: Price X SAC

23,88

Inclusão de açafrão em rações para codornas em postura

80,31

Class. Bolsa
CNPq

Influência da tecnificação da criação de ovinos nas espécies de Eimeria presentes

67,56

Class. Bolsa
1
CNPq

Investigações sobre aspectos metodológicos em investigações de metacontingências

69,91

Clas. bolsa
1
UniRV

Novo método para determinar a compatibilidade no transplante pulmonar

50,78

Classificado

O mal nosso de cada dia: uma análise da persistência da banalidade do mal arenditiano no
século XXI

57,37

Clas. bolsa
UniRV

O uso das ferramentas da matemática financeira na gestão de farmácias

21,63

Preferência manual de um grupo de macacos-prego (sapajus libidinosus, spix, 1823) em
situação de cativeiro

75,99

Class. Bolsa
1
CNPq

Qualidade da água percolada em Latossolo Vermelho cultivado com soja sob aplicação de
dejetos líquidos de suínos

77,20

Clas. bolsa
UniRV

Reflexo de uma classificação do coeficiente de variação na precisão experimental de
ensaios com suínos.

69,63

Class. Bolsa
CNPq

Relação entre hipertensão arterial e temperamento

55,21

Clas. bolsa
1
UniRV

Situação de resistência a anti-helmínticos em ovinos criados na região sudoeste de Goiás

60,04

Clas. bolsa
UniRV

Validação do Inventário de Perspectiva de Tempo do Zimbardo para crianças

72,61

Class. Bolsa
1
CNPq

Variação sazonal de endoparasitas gastrintestinais em bovinos em uma propriedade no
município de Rio Verde – GO

37,57

Classificado

*

*

1

1

Desclassificado

1

Desclassificado

1

Apresentar protocolo de aprovação do CEP ou CEUA até 30/09/2014, ou justificativas sobre dispensa à aprovação do
comitê de ética no dia da assinatura do termo de compromisso (28/07/2014) para ser avaliada pela comissão interna.
* Pontuação insuficiente do perfil do estudante
N.R: projeto não recomendado por dois pareceristas.

Rio verde, 25 de julho de 2014.
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