PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFSP
RESULTADO DO EDITAL no 804 / 2015
O Comitê de Iniciação Científica do Campus Matão, torna público o Resultado do Edital
supracitado, de acordo com a classificação relacionada abaixo, convoca os sete primeiros
colocados para a entrega da documentação e implantação das bolsas de Iniciação Científica no
prazo estabelecido em Edital.
Informamos aos convocados que a não estrega dos referidos documentos no prazo, acarretará
automaticamente na desistência de execução do projeto, não podendo ser executado no mesmo
ano e na mesma modalidade, conforme previsto no artigo 27 da Portaria 1043 de 13/03/2015.

Título

Classificação

Nome do
Proponente

Média Final

Estudo de otimização do melhoramento do ponto de
entupimento de filtro a frio do biodiesel de sebo a partir da
1

Danilo Luiz Flumignan

78,38

Christiann Davis Tosta

69,50

José Marcos G. Beraldo

68,63

Márcia Luzia Rizzatto

68,25

Valéria M. S. E. Pulitano

68,25

Vanessa C. G. Camillo

67,88

adição de agentes surfactantes e anticongelantes usando
planejamento de experimentos.
Estudo da calabura (Muntingia calabura) para produção de
2
etanol.
Produção de óleo a partir da biomassa de broto de soja sob
3
diferentes frequências de irrigação.
Estudo sobre a produção de filme biodegradável com óleos
4
essenciais e sua inibição frente a bolores termorresistentes.
Caracterização Físico-Química e Composição Centesimal da
5

Uva-do- Japão (Hovenia dulcis) e Estudo da sua Aplicabilidade
em Produtos Alimentícios.
Preparo e caracterização de blendas do poliglicerol e

6

polímeros comerciais.

1

Determinação e quantificação do teor de ésteres em biodiesel
provenientes de matérias-primas de baixa qualidade por

7

Danilo Luiz Flumignan

63,38

cromatografia gasosa.
8

Estudo Cinético da polimerização do glicerol.

Vanessa C. G. Camillo

55,50

9

Biotransformação do glicerol por duas espécies de Aspergillus.

Caroline Pigatto Nardi

55,25

Danilo Luiz Flumignan

53,25 (1)

Caroline Pigatto Nardi

52,63

Valéria M. S. E. Pulitano

52,50

José Marcos G. Beraldo

51,38

Sandro Rogério de Sousa

45,88

Produção de Etanol através da fermentação da torta de tiririca
10

Cyperus rotundus.(1)
Qualidade microbiológica da carne moída comercializada na

11

Cidade de São Carlos-São Paulo.
Pesquisa, Desenvolvimento e Análise sensorial de produtos a

12

base do resíduo de soja (Okara).
Determinação da altura de vôo de veículo aéreo não-tripulado

13
para identificação de objeto-alvo em campo agrícola.
Padronização da produção de malte de milho, para a produção
14
industrial de etanol de amido.
(1)

Com base no Art.27 § 4 da Portaria nº 1043, de 13 de março de 2015 não será concedida bolsa de iniciação científica.

Matão, 17 de dezembro de 2015.

ORIGINAL ASSINADO
Presidente do Comitê de Iniciação Científica
Campus Matão
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