
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
sECRETARIA DE EDUCAÇAo IRoFISSIoNAL E TECNoT-ócIc¡.

INSTITUTo FEDERAL DE nouclçÃo, ctÊNCIA E TECNoLocICA BAIANo
pnó-nprroRlA DE pESeUISA E tNovaçÃo

RESULTAoo pós'nEcuRSo

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

Efeilos da seca no crescimento e produçäo de genôtipos de mandioc¿ tipo mesa AprD\€do

Doses de b¡oferlilizante a b¿se de esterco lia fertiinigação no crescimenlo e prcdutiúdade da b€nâneira princesa ¡íigada ApmÉdo

Guanamb¡

Guanambi

Guanambi

Goremador Mangabe¡r¿

GoEmador Mangab€itr

Calu

Bom Jesus da Lapa

BomJesus dê Lapa

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus d¿ Lapa

ozenice S¡l€ Dos Santos

Marcelo Fialho de Moutr

Jeffeßon da S¡M Pereira

Olinson Coutinho Miranda

Denilson Vicente Gonçalr,es

SilP

Célio José dos Santos

Antonio Hélder Rodrigues

Sampaio

Ediênio Viei¡a Farias

l\4arcos Aurélio da Sil\€

Fabio Goncalles da S¡lE

Jun¡o Batista Cuslod¡o

Bom Jesus da Lapa Ludgero Rego Banos Nelo

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus dâ Lapa Fabiana Santos da SilE

Rodrigues dos

Emeßon Al€s dos Sanlos

Contmle altemat¡w da cochonilha de escamas Diasps ecf,lnocacfi na palma bnagetra opunf¡a ficusind¡ca

0 ensino da fsiæ modema e conlemporânea: um exemplo de lranspsição didática com as redes de br¿'¿ìs

PROJETO |-ABMOD - Labratório de modelaæm expñmental em fsica A fisica com p\c

Pol¡t¡cas públicas de/p¿ralcom as julenludes; um estudo sobre a paf¡cipação e promoção do protagonismo ju\€nil c¿tuense

Uso de liocanëo como condic¡onador de solo: uma altemali\€ para reduzir os efeitos do défcil hidrico na produção de milho

Pesqu¡sa e prática em meliponicullura no Terilório Velho Ch¡co: potencialidad€s, desafios, enrolr.imenlo com sujeitos e

prDposla de formação

&mpanção de paråmetros de qualidade do solo awliada pelos métodos labor¿tonais e pelos kits de c¿mpo comerc¡ais

Anál¡se qeoqråfca da Volência urb6na em Bom Jesus da Lapa

Aticultura como altemali\a socioamb¡enlal e €conómiø para o desenrol\imenlo do TeÍ¡tóno Velho Chico: umâ exp€riência no

lF Baiano - &mpus 8om Jesus da bpa

lnserção dos egressos do curso lécn¡co em agoindúslria integrado ao Ens¡no Mêdio úJ lF Baiano - Campus Guanambi no
Cnslene Leal da Siha Vieira

mercado de lrabalho
Aprc\ado

ArÆliâgão da qualida& de biscoitos de pol\ilho produzidos nos empreeendimenlos de economia sol¡dária dentm do Temtôilo

Sertào Pmduti\o
Aprcrado

Apm\6do

Aprorado

Acessibilidade: uma análise do Cåmpus e da cldade Goremador MangEbeira Aprolado

Apmrado

Aprowdo

Apm'ádo

Apro€do

Apror¡do

Aprowdo

Aprowdo

Produçào da vlicultur¿ na espaldeiÉ no sem¡árido baiano AproEdo

Aleliaçäo sensorial e resistência å delerioração pos-colheil¿ de lanedades & mandioca cult¡\ádas na regiäo semiárida Aprowdo

CÁ[IPUS PROPONENTI PROJDTO SITUAÇAO

Guanambi
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Guanamb¡ Yslai SilE Peixouto
AEliaçäo de patogtricidade de dois Ìsdad6 de Fusdiun o^yspaun f sp rcni em cultiEres e h¡brid6 de mamoneìrâ no

semìårdo baiano
Aprmdo

furmdo

Valença

Valençå

Valença

Valença

Valença

Valença

Valença

Valença

Vâlenca

Valença

Valençå

Valença

Valenca

Teireiø de Freitæ

Teireim de Frdtæ

Sednha

Sednha

Serrinha

Sednha

Senhor do Bonlm

Senhor do Bonñm

Sanla lnês

llapelinqa

llapetinq€

G@namb¡

ì¡lson Anlunes aiâ SilE

Rômulo Ma$o OliFia de

Freitas

Alerandre Amaral SilEr6
Roqèrio da SilE Ma16

Olimpia t¡ma S¡l€ Filha

G6lap de Araújo Sabry

Leanûo Sil€ Teireira

Nelma Crist¡na SilE Barb6a
dê Mâll6

Rodrioo Brito Saldanha

Luc¡ano de AÉújo Pereim

ttslene Card6o de Brilo

Gemne L¡ma Gu¡marãF

Joabe Jobson de O¡iwira

P¡mentel

Lucõ P6sedente Emdque

Er6lo V¡ana Sil€ Gama

Vallenj Douglas Chaff

Câla Tdesa d6 Sfltc
Marqu6

l\4ds6 Leal Mora6

Am&ico Fæcio Lop6 Filho

Kâine Hoio Reboucæ

Pafric¡a Carla A16 Pena

D€isiane Mofeira Nunes

Marise Rodrigu6 Guedes

.hne Geralda F€reira Santana

Woquitm Lima Fmand6Gwnamb

Semenl6 de señnoueira na al¡mentação de aB

A Lóaica do conceito de sentença

lmpactc d6 programæ de incentiF à produção de le¡te, aplicad6 \¡a æs¡stàìc¡a técnica e extensão rural, a pequmæ

propriedad6 na regìåo de Te¡xe¡ra de Fre¡tas

EstEtégi6 de market¡ng apl¡cadas às ONGS: 6tudo de caso na C6a da Cñança Renascer- Teixeira de Freitæ

Prcjeto salada: mìno, pesqu¡sa e extmsão em horticultura agroecológ¡ca e alimentG lradicionais

Do micro ao macrc: elaboraçåo e combução de um micrccóFio e uma iuneta com a utilização de malciais de ba¡x0 cuslo

Coßumo de godulc ttansgénic6: uma ãnålise ac€rca da pelcepção e opiniåo sfr¡al no Tel¡lór¡o do S¡sal

Adjuntór¡G no t€mpo pr6flle:um 6lutu de cas0 sÔfe mutro€s nas comunld€d6 rufals de Ez€nca ùanta H6å e wnenle

'Compciçåo qu¡mìca e r¡abiÍdade do uso do 16íduo d€ exlßçäo de 6meralda como Þrl¡l¡zmte agrícola na cullura d€ alf¿ce

na região nole da Bahia'

Apræ¡lamento de ful6 do s€m¡árido na elaboração de fcmentadc alc@lic6

A ¡nfuênc¡a de mãe Maía na pemaènc¡a de jowm negr6 m comunidade dæ ùræ Bar6 do Fojo - Muluípe - Ba

EÊilo do extrato bruto de lamaindo(fandrindus ¡tñ¡ca) no conlrole do campato boúno

Ens¡neaprendzagem de língua 6panhda em scdæ da rede pública 6tadud de em¡no médio na cid¿de de ltapelingB

lnnuênc¡a dæ bmæ de mmipulação na qualidade dæ águas coreum¡das por esludantG r6¡dflt6 em repúbl¡cas e

intematm do lF Ba¡ano C€mpus Guananbi

Sistema Àbb¡/e de Se^,iç6 de Midas para Conleúdo Educalw

Jul€s Marom wlhas ooét¡cas: a groducão lilefåria Elencrana d6Deßa em iønais do século tü

Propagação wgelaliE de guranazeiro por 6laquiâ no baixo sul da Bahia

A Lóoica Malemál¡ca e o Raciocin¡o Lóqico: uma abordaqem no Ensino Médio

Cdação de trango de corte em drþrent6 lip6 de p60
Caraclsização eln@oomélrica do peru (Me/eagns galloþÐl¡nnæus, '1758) no ¡nlerior do sudo6le baiano

Sisiema de baixo cuslo para o controle e mmitotrmenlo da lempeEtura e umidade do solo uùlizando a Plalafoma Arduin0 na

aulomação do procæso de ¡rigação para a prcdução de cultuÍæ en solos ideais

Análise Comb¡natória no Ensino Médio: uma abordagem utilizando esportes

Uma paleta de coÊs no baixo sul: 6tudo de poss¡bil¡dades de criação de t¡nlæ a partir de pigment6 e coranles naluÍa¡s da

reqião

Lewtamflto de casc de dengue, z¡ka e chìkungunya em criançæ em idade 6colar da rede municipal de ensino e o

conhec¡mento delas sobre 6 mélod6 de trammÌssåo e pfænção dessæ doenças

As comédiæ de Jalimane: memórias encenadas na comunjdade remamcente de quilombos

Residu6 agficolas no baixo sul da Bahia: de problema amb¡enlal à solução agroecológica

AprMdo

Aprmdo

Aprmdo

AprMdo

ADÍMdo

AprMdo

Aprmdo

Aprmdo

furMdo

Aprmdo

furmdo

AprMdo

ADrmdo

Aprmdo

Aprmdo

Aprmdo

Aprmdo

ADrMdo

AprMdo

ADrmdo

Aprmdo

AprMdo

AprMdo

ADrMdo

Aprmdo
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