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RESU LTADO

CHAMADA INTERNA PROPES N" 05/2016 Programa de Estimulo à Pesquisa
Primeiros Projetos

Bom Jesus d¿ Lâpa Junio 8at¡sta Custodio

Bom Jesus da Lapa

Guanambi

Guanambi

Guanambi

Guanambi

Gowmador Mangabe¡ra

GoFmador Mangabeira

Calu

Bom Jesus da Lapâ

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus da L¿pa

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus dâ Lapa

Crislene Leal da Sil\€ Vieir¿

Mâßelo Fialho de Moura

Jefleßon da SilE Pere¡ra

Olinson Coutinho Miranda

Ènilson Vicente Gonphes

Silw

Célio José dos Santos

Antonio HêlderRodrigues

Sampaio

Ediên¡o Vieira Farias

Marcos Aurélio da S¡h€

Fâb¡o Gonçalws da Sih€

Bom Jesus da Lapa Ludgero Rego Banos Nelo

Ariomar Rodrigues dos Santos

Fabiana Santos da Silì€

lnserção dos egressos do curso técnico em agrDindúslia integrêdo ao Ensino Medio do lF Ba¡ano - Campus Guanamb¡ no

memado de tr¿balho

I

A\Æliaçêo da qualidade de b¡scoil0s de polvlho produzidos nos empreeendimenlos de economia sol¡dária denlD do Teritório

Sertão Produl¡\o
ùenice Sil\¿ Dos Sântos

&ntrole allematito da cochonilha de escamas D¡sprs echlnocacli na palma bnageira Opunl¡a í¡cusind¡ca

O ensino da fisica moderE e conlemporânea: um exemplo de transposição didál¡ca com as redes de bra\als

Acessibilidade: uma análise do Cåmpus e da cidade GoEmâdor Mangabeira

PRoJETo l-ABM0D - Laboratório de modelag€m erperimenlal em fs¡æ A fsica com prc

Políticas públicas de/para/com as juÉntudes: um esludo sobre a paf¡cipaçäo e pmmoção do protagonismo juì,enil c¿tuense

Uso de bocanéo como cond¡cionador de solo: uma altemati\€ pa€ reduz¡r os eleitos d0 déicil hidrico na produção de milho

Pesquisa e prálica em meliponicultura no Tenitório Velho Chìco: polencialida*s, desaños, enþlìimento com sujeitos e

proposta de formaç¿o

CompaEçäo de parâmelros de qualidade do solo awliada pelos métodos labor¿toriais e pelos kits de campo comercìais

Análise qeoaráñca da Volência urhr¿na em Bom Jesus da L¿p¿

Apcultur¿ como altemal¡É soc¡oambienlal e econômìca para o desenrlvmento do Temtório Velho Chico: uma experiência no

lF Eaiano - Cempus Bom Jesus da l-apa

Aprowdo

Apro\ado

AprD\ádo

ApoEdo

Apro\ådo

Apmìådo

Aproìåù

Apm€do

Apmwdo

Apro\€do

Apro\ado

Aprolado

Doses de Uoferlilizante a bêse de esterco \,ia lerliimgação no crescimenlo e poduti\¡dâde d€ bênane¡ra princesa irigada Aprþ\€do

Pmdução da \¡licultur¿ na espaldeira no semiárido baiano Apro\Édo

Ar€liaçåo sensorial e resislência à deterioração pos4olhe¡la de \€riedades de mandroca culti\edas na reg¡ão semiáridaEmeßon Al\es dos Santos

Efeilos da seca no crescimenlo e produção de genótipos de mand¡oc¿ lipo mesa Apmledo

Aproudo

CAIIPUS PROPONINfi PROJETO srulçÃo

I
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Gümmbi Yslai SilE Pe¡xoulo
AEliaçåo de palog€nicidade de dois ¡solados de Fßaim orysfoiun I sp rlc¡ini em alL¡m e hibidG de mmneiE no

AproEdo
semiárido tE¡ano

Apro€do

Observações

- O prazo para lecurso ao resultado desta Chamada será de l5 a 1 8 de julho até as 77 h enviado de acordo

corl'ì o item ll. desta chamada , para o e¡nail ppp2016(g)ifbaiano.edu.br.

I

Valerç¿

Valerça

Valença

Valençå

Valença

Valença

Valenca

Valerça

Valença

Valença

Valerça

Valerça

Valerìc¿

TeireiE de FGilæ

TeixeiÉ de Freilæ

Serinha

Sedn¡É

Señnha

Serinha

Senhù do Bonfm

Senhor do Bonfm

Sanla lnês

Itapel¡nga

ilapet¡ngp

Silson Anlunes da Sil€

Rômulo Mæno Ol¡€¡É de

FEilæ

Ro(Ério da Sil€ Matos

Olinfia Ljm SilE Filha

Guslaþ de AÉújo Sabry

Lændo SilE Te¡xeitr

Ndm Cristina Sil€ Barhosa

de Mall6

Rodriæ Brilo Saldanha

Lwiano de Araújo PereiE

Dsleæ Cardoso de Brilo

Gffine L¡m Gu¡rurães

Brum da Mata Rodriaues

Jæbe Jobson de ol¡\dE
P¡renlel

Lu6 Posedenle Ereriqle

EEsloViam SilE Gam

Valtffi Douglæ Chæ

Cårla Teßsa d6 Sanlos
Mârques

Móises Lel Mmes

Arrerico Fascio Lopes Filho

Karim l-lojo Rebücæ

Patricia Carla AlEs Pena

f\4arise Rodrigws Gædes

G€nambi Jaæ GeEIda FeftiÊ Santam

lulEs li,¡lâmns Flhas EÉlicæ: a rodæão l¡lerária Élenciâna d¡sæßa em ¡orois do século Ð(

Prcpagaçâo Egelat¡E de gu€@eiD por eslaquia no beixo sul da Bahia

A Læi€ [rhlerÉliæ e o R¿c¡æinio Loo¡æ: uro abordaaem m Ensino i/Hio
Criac¿o de franm de mrle em dbßntes liÞ6 de æs

CåÉclerizæão elneoorÉtri€ do æru (Me/eaøb gallopw l¡Mus,1758) no inlerior do sudoesle ba¡ano

Sisleru de baixo custo FaE o cmtrde e mniloÉmnto da tempeÉluE e uridâde do solo ulil¡zando a Plalafom Arduino na

autmçao do præesso de ¡dgaÉo p€tr a pDôção de ültutrs m solos ide¿is

Análise CoÍtinalória no Ensìno Médio: um abordaæm ut¡lizando 6porls

Um palela de æßs no baixo sul: estl¡o de possitilida&s de criação de tlnlas a parl¡rde figmnlc e æEnles mluÉÌs da

Eora0

Smnt6 de serircæiÉ na alimnlacão de aFs

Lænlarenlo de €sos de de¡gue, zika e chikungurrya

cmhæimmlo delas sobe os rÉtodos
em crianças em id¿de escolar da rede municipal de ens¡no e o

de tmsrissfu e ge€rìçfu dessas dænças

As æmáj¡as de Jal¡rone: mrþriæ erenadæ na æmunidade ßmesænle de Wilombos

RËidþs 4riælas no bs¡xo sul da B$¡a: de pmdffi mtientd à solução ælmlogi€

A LóaiÉ do ærceito de sentença

lmpaclos dos trogtrros de ¡rcenl¡þ à Fodução de leite, apliædos \ia assislência lécniG e extensão runl, a pequenæ

popiedad6 na egiä: <le Teìxe¡E de Fre¡las

EstÉlqliæ de mrfteling aplicadas às O¡Gs: 6tudo de æso na Casa da C{iança Remsær- Teixeim de Freilas

Pdelo sladar fls¡rc, pesquis¿ e extensåo em horl¡olluE ælrmlógiæ e al¡mntG lEdciona¡s

Do micrc æ mrc: dabtr¿ção e mslrução de um ricrcscóio e um luæla cm a ulil¡zaçå de mleria¡s de baixo custo

øßum de prDdllos lEns(Énic6: um ¿nálise ææ da percepçao e oFin¡ão sæiâl no Teritqio do Sisal

ñ ir"ñi^i^i^ dê qêññhâ nâ\

'CornposiçÐ quimiæ e úâtil¡dade do uso do 6iduo de exlEçtu de 6m€l& cm fert¡lizarfe egrícda nâ culluE da alfaæ

re GgEo mrle da Bahia'

AÍrc€ilarento d€ frulos do seriárido na elaboÉçåo de femrfadG alcælicc

A inlluêrc¡a de mãe Mêria na pemnência de jowns negms m comuni&de das DEs Bams do Fojo - Muluípe - Ba

Efe¡to do extÊlo üuto de lmainú (Ianaindus ¡ndba) no @nlrcle do ÉmFto bo\,inotlis¡ane MordE Nunes

EnsiGaprendrzagem de lingua espanhola em es@læ da rede pudiæ esladul de msino rÉd¡o na cÌdade de llapetinga

lnluéncia d¿s foms de ronirulaçåo m q@lidade das ágüs consumidas por esludanles 6identes em repúd¡æs e

inlmatG do lF Baiao Ca'npus G@nambi

þowdo

AøoEdo

AÍmEó
AÍrcEó
Aøowdo

Apro€ó

ADro€do

AgoEdo

AmEò

AFrcEdo

AFrcEdo

Aprosb

ADroEò

A{rcEdo

Aprotsó

A[foEdo

AFrcEdo

AproEdo

A[rc8&

Apro€do

AproEdo

Apro€do

A{rcEdo

AproÉdo
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- Ern algutnas propostas faz-se necessário ajustes no orçalnento, berl corno adequações que serão

posteriormente informadas por esta Pró-Reitoria. O pagamento do recurso só será efetivado após o

recebimento destas adequações.

- Todos os proponentes receberão por e-mail a solicitação de adequações na charnada, bem corro a lista de

docurnentos a serelrl encarninhados encadernados para PROPES.

Ð.rlfun,å.ào**
--í'ì-i{eìiór ¿e Þesquisa e lnovação

' 
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Salvador, 1510712016


