RESULTADO - FINAL
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação PIBITI/UNIFACS/CNPq 2019/2020
A Coordenação de Pesquisa, torna público a sua comunidade acadêmica o Resultado do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação –
PIBITI 2019/2020 apoiado através do sistema de cotas institucionais do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.
Nome Completo

Título do plano de trabalho

Beatriz Almeida Carneiro Palmeira

Utilização de líquidos iônicos próticos para recuperação avançada do
petróleo

Geovanna Miranda Teixeira

Obtenção do carboximetil-lignina a partir da lignina extraída da fibra do
mesocarpo do coco

Guilherme Luiz Garcia Lefrançois
Gustavo Joia Paziani

Liz Freitas de Sá Oliveira

Implementando produtos IoT com a abordagem DDM
Sistema de Sensoriamento
Embarcados em Drones

Remoto

por

Imagens

Hiperespectrais

Tratamento com célula tronco mesenquimal superexpressando G-csf
humano em modelo murino de asma alérgica

Maria Carolina Granja Correia

Caracterização e avaliação de catalisadores baseados em zircônia e níquel
na conversão da biomassa

Mariana Suzarte Barbosa

Desenvolvimento de protótipo para utilização da vinhaça como meio de
cultivo de microalgas dulciaquícolas

Milena Argollo de Mendonça
Rainan Bomfim Gramacho dos
Santos

Obtenção de catalisadores baseados em cobre e zircônia sulfatada,
destinados a conversão de biomassa lignocelulósica em produtos
bioenergéticos
Data Analytics para Smart City - Dataset e Arcabouço

Os alunos contemplados com bolsa deverão enviar a documentação complementar relacionada
no quadro abaixo, em prazo estipulado no Cronograma para o email: pibic2019@unifacs.br,
com o assunto: Documentos para implementação da bolsa.
CRONOGRAMA
Atividades
Envio dos documentos complementares

Data
Até 06 de agosto de 2019

Documentação para contratação dos candidatos aprovados
Cópia do documento de identidade
Cópia do CPF do Candidato
Comprovante de Matrícula de 2019.2

Declaração do candidato informando que não terá vínculo empregatício durante o período da
bolsa e que não é e nem será beneficiado por outra bolsa
Comprovação de cadastro no grupo de pesquisa do orientador
Extrato de conta bancária do Banco do Brasil, contendo números de agência e conta corrente,
incluindo respectivos dígitos verificadores (OBS: Quem não possuir conta no Banco do Brasil,
deverá abri-la até o prazo de apresentação dos documentos).
A não apresentação de todos os documentos solicitados no prazo determinado implicará na
desclassificação automática da proposta.
Salvador, 02 de agosto de 2019.

Rosângela Moreira de Oliveira
Coordenadora Institucional do PIBIC e PIBITI na UNIFACS

