Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação – PROPES
Coordenação Geral de Iniciação Científica

Chamada Específica para entrega de documentos
Entrega de documentos, conforme propostas
aprovadas no Edital 102, de 13 de agosto de 2021
A PRÓ-REITORA DE PESQUISA E INOVAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO (PROPES/IF BAIANO), no uso de suas
atribuições legais; por meio da Coordenação Geral de Iniciação Científica (CGIC); e baseados no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Iniciação Científica
do IF Baiano, conforme Resolução Nº 03, de 23 de abril de 2010, Resolução Nº 06, de 29 de março de 2011, Resolução Nº 20, de 18 de junho de 2013, Resolução
69/2020 e Portaria Nº 58, de 21 de novembro de 2014 da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC), e alterações,
sob os fundamentos de que trata a Lei Nº 12.155/2009 e Decreto Nº 7.416/2010, CONVOCA os proponentes com projetos aprovados no Edital Nº 102/2021, Chamada
Interna Propes 07/2021, a fim de apresentarem a documentação para implantação de bolsa e disponibilidade de Auxílio ao Pesquisador, conforme segue:
1. DA DOCUMENTAÇÃO
Documentação para cadastro do(a) bolsista e pagamento de “Auxílio ao Pesquisador”
1 – Cópia do documento de identidade atualizado do(a) candidato(a) à bolsa (digitalizada)
2 – Cópia do CPF do(a) candidato(a) à bolsa (digitalizada)
3 – Formulário Propes de cadastro (modelo no site do Edital)
4 – Declaração assinada pelo candidato informando não ter vínculo empregatício ou bolsa, que se compromete a não os adquirir
concomitantemente à bolsa, e que se dedicará 10 horas semanais ao projeto; (modelo no site do Edital, para estudantes menores de 18 anos, deve
ser assinado também pelo responsável)
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5 – Cópia do cabeçalho do extrato de conta no Banco do Brasil, em nome do(a) candidato(a), contendo os números de agência e conta corrente,
incluindo os dígitos verificadores. (digitalizada)
6 – Cópia do cabeçalho do extrato de conta no Banco do Brasil, em nome do(a) coordenador(a), contendo os números de agência e conta corrente,
incluindo os dígitos verificadores. (digitalizada)
7 - Termo de sigilo e confidencialidade devidamente assinado pelas partes envolvidas (a ser emitido pelo SUAP / Termos)
8 – Carta de Anuência da Direção Geral (modelo “declaração simples”, a ser emitido e assinado pelo SUAP)
9 – Termo de aceitação de apoio financeiro a projeto (a ser emitido e assinado pelo SUAP / Termos)
10 – Declaração de responsabilidade pela indicação do bolsista (emitida e assinada pelo SUAP)
11 - Autorização para Participação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (para estudantes com menos de 18 anos completos)

Conforme o item 12.5, do Edital 102/2021, As propostas com documentação incompleta ou a inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos,
ou outras de qualquer natureza que não atendam às exigências desta Chamada Interna e/ou infrinjam as normas do Programa de Bolsas do IF Baiano, ocorridas em
qualquer fase do processo, desclassificarão automaticamente o(a) candidato(a)”.
2. DA CONVOCAÇÃO

#
1
2
3

4

Título
Desenvolvimento de sistema para determinação do ponto ótimo da
fermentação de cacau utilizando visão computacional
Análise da variação espaço-temporal dos focos de queima no estado do
Pará
Avaliação da aprendizagem a partir da aplicação de uma sequência
didática sobre Sistemas Agroflorestais baseada no ensino por
investigação
“Isso Aqui Já Virou o Chile!”: perspectivas sobre tempo e duração nas
representações cinematográficas da Primavera Secundarista

Proponente
Biano Alves de Melo Neto

Campus
URU

Benjamin Leonardo Alves White

XIQ

Joana Fidelis da Paixao

CAT

Rodrigo Oliveira Lessa

ALG
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5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Potencial do uso de pó de casca de ostra e biocarvão de bucha de dendê
na produção de mudas de cravo- da- índia (Syzygium aromaticum L.) no
Baixo Sul da Bahia
Efeito de fontes e doses de nitrogênio na produção e qualidade do BRS
KURUMI no baixo sul baiano
Levantamento, catalogação e criação do Horto Digital de Plantas
Medicinais no IF Baiano, campus Serrinha
Elaboração de nhoque sem glúten produzido com farinha de arroz e
casca de maracujá
Caracterização química de solos utilizados no cultivo de hortaliças na
cidade de Itapetinga-BA
O Laboratório de Matemática e o seu papel na construção do
conhecimento.
Bem longe da casa dos pais: por uma história da experiência juvenil no
âmbito do internato escolar
Mapeamento da concentração de Clorofila-a em sistemas aquáticos
artificias usando imagens Sentinel 2 MSI
Avaliação do mercado consumidor das plantas medicinais produzidas do
extremo sul da Bahia
Caracterização da fase de maturação da compostagem de resíduos
orgânicos domésticos por cromatografia Pfeiffer
Aceitabilidade e preferência de biscoitos à base de farinha de Tenebrio
molitor para cães
Geoprocessamento e sensoriamento remoto para estudo das variações
espaço-temporais da linha de costa no litoral Sul da Bahia
Manejo da agrobiodiversidade no assentamento Palestina, em
Cravolândia-BA

Maria Iraildes de Almeida Silva Matias

VAL

Luciana Carvalho Santos

VAL

Ariana Reis Messias Fernandes de Oliveira

SER

Andrea Lobo Miranda

CSI

Queila Oliveira dos Santos

ITA

Marcio dos Anjos Sao Pedro

GMB

Hildon Oliveira Santiago Carade

CSI

Heithor Alexandre de Araujo Queiroz

GBI

Andressa Vieira de Castro

TDF

Dalila dos Santos Monteiro

CSI

Taissa de Souza Canaes

ALG

Milena de Araujo Limoeiro

URU

Jacqueline Araujo Castro

GMB
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18
19
20
21

"Nas Margens do Velho Chico”: Levantamento, coleta e catalogação de
documentos históricos sobre Xique-Xique/Ba
Estudo da incidência da fusariose em Passiflora sp. no Território de Irecê
Fauna do Campus
Morfogênese e características estruturais do Capim Elefante
(Pennisetum purpureum schumach( CV. BRS KURUMI submetidas a
diferentes adubações no baixo sul baiano

Thiago Alberto Alves dos Santos

XIQ

Djalma Moreira Santana Filho
Carla Emanuelle Fernandes Aleixo Dias
Luciana Carvalho Santos

XIQ
XIQ
VAL

3. DOS PRAZOS
Os documentos listados no item 1, desta Chamada Pública devem ser inseridos na aba “Anexos”, no projeto aprovado, no Sistema Unificado de
Administração Pública (SUAP) até 04 de outubro de 2021. As dúvidas devem ser encaminhadas à Coordenação de Pesquisa do campus.
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