
RESULTADO FINAL
PIBIC/CNPq/ UniRV 2018 - 2019

A PRPI divulga o resultado final após o período de reavaliação do Resultado Preliminar. Para
participação do PIBIC/PIVIC deverá ser firmado o termo de compromisso, comparecendo obrigatoriamente,
orientador e estudante, à reunião de apresentação das normas do Programa em 06/08/2018, as 17h00m
(auditório do Prédio Administrativo, Bloco I, Rio Verde). Os ausentes deverão apresentar justificativa em um
prazo máximo de 48 horas, a qual será analisada pela Comissão Interna de Pesquisa. Os omissos (orientador e
estudante) serão excluídos do Programa, havendo substituição destes. As propostas relacionadas abaixo que
estão na condição selecionada para concessão do benefício estão sujeitas a análise do setor de bolsas, visto os
critérios internos da UniRV e do Edital (6.1.1; 3.2.4).

Ref. Propostas Pontos Situação

1 A delimitação do papel da Suprema Corte Brasileira como condição para a consolidação
como corte eminentemente constitucional.

179,3 UniRV

2 A eficácia da utilização e do momento de uso do fio dental no controle do biofilme
supragengival.

97,3 Desclassificado1

3 A sustentabilidade como resurso estratégico para a obtenção de vantagem competitiva em
empresas do agronegócio

135,36 PIVIC

4 Acidentes perfurocortantes: conhecimento e prevalência entre acadêmicos de Odontologia
da Universidade de Rio Verde.

220,1 CNPq

5 Adaptação de genótipos de soja convencional em Rio Verde - Goiás 246,6 CNPq

6 Alternativas herbicidas para o manejo de plantas voluntarias de soja na cultura da
crotalária.

243,4 UniRV

7 Análise da degradação mecânica do aço ca-50 utilizado em concreto armado submetido
em situação de incêndio e resfriado em água

152,9 PIVIC

8 Análise da eficiência das rotas de escoamento da produção de soja no Estado de Goiás 106,3 PIVIC

9 Análise da energia incorporada no sistema wood frame em unidades habitacionais do
município de Rio Verde

90,8 PIVIC

10 Análise da Estabilidade de Taludes de uma Barragem sob a Perspectiva de Segurança de
Barragens

112,3 PIVIC

11 Analise da resistência a fratura de diferentes implantes Cone Morse: Analese de
elementos finitos, ciclagem, resistência a fratura, fractrografia e metalografia

141,1 PIVIC

12 Análise da resistência e custo de ligações metálicas confeccionadas por solda e parafuso. 88,5 PIVIC

13 Análise de parâmetros físico-químicos e biológicos das águas do córrego do sapo em Rio
Verde Goiás

112,3 PIVIC

14 Análise do sono pelo índice de qualidade do sono de Pittsburgh e escala de sonolência e
Epworth e sua correlação com aspectos socioeconômicos e morbidades em diferentes
profissionais da saúde de Rio Verde-GO

182,1 UniRV

15 Análise dos resultados advindos da adoção de ações ambientais em empresas de Rio
Verde - GO

140,5 Desclassificado1

16 Análise quantitativa dos teores de cloridrato de sertralina em medicamentos manipulados
na cidade de Rio Verde-Goiás.

197,4 CNPq



Ref. Propostas Pontos Situação

17 Aplicação de composto biológico em culturas agrícolas 185 UniRV

18 Avaliação da qualidade de vida e fatores associados à síndrome de Burnout em discentes
de medicina

176,4 UniRV

19 Avaliação de glicemia em animais internados 123,3 Desclassificado1

20 Avaliação do efeito da curcumina sobre ação citotóxica do agente quimioterápico
doxorrubicina no fígado

191,7 UniRV

21 Avaliação do estado nutricional de crianças obesas e com sobrepeso em escolas da rede
pública de Aparecida de Goiânia, Goiás.

138,7 PIVIC

22 Avaliação do metabolismo do ferro no tratamento de anemias 112,7 Desclassificado1

23 Avaliação do Microgap existente entre a junção Pilar/Implante de diferentes implantes
Cone Morse: Análise Microtomográfica e Microbiológica

146,4 PIVIC

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

166,6 UniRV

25 Capacidade para o trabalho e desempenho funcional em pacientes psiquiatricos 242,9 CNPq

26 Características fisiológicas e atividade antioxidante em plantas de Alternanthera
brasiliana Kuntze cultivadas sob diferentes níveis de sombreamento

140,05 PIVIC

27 Caracterização por modelagem e geoespacialização de atributos físicos e mecânicos do
solo em uma área de preservação permanente da sub-bacia do rio ribeira de iguape.

204,9 CNPq

28 Combinação de tratamentos com Trichoderma asperellum BV 10 no manejo de Fusarium
oxysporum f.sp. phaseoli em feijoeiro.

163,65 PIVIC

29 Comparação das propriedades mecânicas de compósitos particulados com fibras
sintéticas.

59,4 Desclassificado1

30 Comparação, por meio do método dos elementos finitos, de prótese parcial fixa
convencional e em pôntico sobre implantes: análise tridimensional das tensões em osso
cortical e medular

194,75 UniRV

31 Composição Nutricional, microbiológica e avaliação de rótulo de alimentos comerciais
para peixes

128,3 PIVIC

32 Condutas no atendimento odontológico a pacientes portadores do vírus HIV: Ponto de
vista do profissional e estudante da área odontológica.

123,5 PIVIC

33 Conhecimento dos responsáveis sobre cuidados bucais das crianças e avaliação da
condição dos primeiros molares permanentes

214,9 PIVIC

34 Consequências à saúde cardiovascular da prática de exercícios de alto esforço físico. 124,5 PIVIC

35 Construção de uma cadeira de rodas personalizada para atletismo 103,2 PIVIC

36 Controle químico de plantas voluntárias de soja em sistemas de cultivo de algodoeiro 248,1 UniRV

37 Degradação ambiental e crescimento econômico: uma análise a partir da hipótese da
Curva Ambiental de Kuznets

122,95 PIVIC

38 Depressão e qualidade de vida dos idosos que frequentam o Centro de Convivência 169,4 Desclassificado2

39 Desempenho agronômico do sorgo granífero cultivado em espaçamento de fileiras duplas 209,52 CNPq

40 Desenvolvimento inicial da soja com fertilizantes líquidos aplicados em sementes 162,7 PIVIC



Ref. Propostas Pontos Situação

41 Determinação da densidade e porosidade do solo em sistemas de consórcio agrícola. 176,23 UniRV

42 Diretrizes de projeto de uma barragem sob o aspecto de segurança de barragens 101,7 PIVIC

43 Efeito da qualidade da mortadela sob a degradação no tempo 114,6 Desclassificado1

44 Efeito do processo de secagem de soja: Manual (a lenha) x Automatizado (a cavaco) 140,1 PIVIC

45 Efeito residual de fosfato natural e de fonte solúvel em Latossolo. 157,3 PIVIC

46 Efeitos da substituição em massa de cal e resíduos de bloco cerâmicos no comportamento
mecânico de solos lateríticos.

98,1 PIVIC

47 Efeitos da substituição em massa de cal e resíduos de bloco de concreto no
comportamento mecânico de solos lateríticos.

110,9 PIVIC

48 Efeitos da substituição em massa de cimento e fibras de polipropileno no comportamento
mecânico de solos lateríticos.

108,55 PIVIC

49 Efeitos da substituição em massa de cimento e fibras de saco de cimento no
comportamento mecânico de solos lateríticos.

91,3 Desclassificado1

50 Eficácia do Bacillus amyloliquefaciens BV03 e Trichoderma asperellum BV10 em
diferentes solos no manejo de nematoides e promoção de crescimento de soja

162,2 PIVIC

51 Eficácia e praticabilidade agronômica do fungicida microbiológico Bacillus subtilis BV02
no controle da pinta-preta (Alternaria solani) na cultura do tomate (Solanum
lycopersicum L.).

178 UniRV

52 Eficiência agronômica da soja após aplicações em longo prazo de dejetos de suínos 174,9 UniRV

53 Estudo da qualidade dos grãos de soja na entrada da produção de uma empresa situada no
sudoeste Goiano.

115,85 PIVIC

54 Extensão do foro por prerrogativa de função às ações de improbidade administrativa. 161,05 PIVIC

55 Formas e biodisponibilidade de fósforo sob diferentes manejos em latossolos do Sudoeste
Goiano

162,1 PIVIC

56 Indução de fitoalexinas em plantas cultivadas em função da aplicação de agentes de
biocontrole

154,3 PIVIC

57 Influência da orientação da fibra e sua concentração sobre as propriedades mecânicas de
compósitos de fibras da folha do buriti

166,4 PIVIC

58 Influência do método de Têmpera na microestrutura do aço ABNT 1045 e ABNT4340 136,6 PIVIC

59 Interferência de capim-amargoso na soja cultivada em condições de Cerrado. 260,3 CNPq

60 Métodos de incorporação de calcário e gesso visando a correção da acidez do solo 181,3 UniRV

61 Métodos de incorporação de calcário e gesso visando melhoria nos parâmetros da
fertilidade do solo

170 UniRV

62 Monitoramento da qualidade da água percolada em Latossolo Vermelho após aplicações
em longo prazo de dejetos de suínos

171,8 UniRV

63 Nível de atividade física e fatores associados em docentes da faculdade de medicina de
uma universidade do sudoeste goiano

175 UniRV

64 Perfil de liberação do lansoprazol encapsulado em partículas de alginato de sódio 182,8 UniRV



Ref. Propostas Pontos Situação

65 Perfil epidemiológico de indivíduos acometidos pelo vírus Influenza A (H1N1) no
município de Rio Verde-Go

196,8 UniRV

66 Plantio Direto em Hortaliças 222,4 CNPq

67 Potencialização do uso de digesta bovina tratada com fosfato de araxá e adição de
microganismos em brachiaria decumbens

148,8 PIVIC

68 Prevalência de portadores de hipertensão arterial sistêmica em áreas cobertas pela
estratégia saúde da família (esf) em Rio Verde - Go

148,65 PIVIC

69 Promoção de crescimento em soja pela interação de microrganismos e fertilizantes nas
sementes

164,2 PIVIC

70 Reação de plantas daninhas do cerrado ao nematoide das lesões radiculares 132 PIVIC

71 Relação entre sustentabilidade corporativa e valor da empresa no Brasil 108,65 PIVIC

72 Resíduos orgânicos aplicados ao solo na dose recomendada para o milho apresentam
riscos de elementos-traço?

163,05 PIVIC

73 Resposta do feijão e do trigo a lâminas de água aplicada em diferentes manejos do solo 178,7 UniRV

74 Saúde Bucal em pacientes em processo de recuperação de dependência química; 217,5 UniRV

75 Simulação de trânsito aplicada à teoria das filas no tráfego urbano: Estudo de caso na
cidade de Rio Verde/Go

141,7 PIVIC

76 Sintomas depressivos e capacidade funcional em idosos institucionalizados 140,7 PIVIC

77 Tentativa de suicídio de trabalhador rural: A clínica psicodinâmica do trabalho como
metodologia de investigação

129,9 PIVIC

78 Testes psicológicos mais conhecidos/utilizados por psicólogos na cidade de Rio Verde -
Go.

132,41 PIVIC

79 Uso de bioestimulante em tratamento de sementes de soja 240,6 CNPq

80 Uso de própolis verde na alimentação de codornas japonesas 276,9 CNPq

81 Viabilidade da utilização de cavacos de usinagem de aço na fabricação do concreto. 107,85 PIVIC
1 proposta desclassificada pelo critério 7.4.4.
2 proposta desclassificada pelo critério 3.3.4.

Rio Verde, 30 de julho de 2018.

________________________
Eduardo Lima do Carmo

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação


