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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
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PORTARIA REITORIA UESC Nº 785






O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Edital UESC nº 049/2007,





RESOLVE





Art. 1º - Homologar o resultado final do Processo Seletivo para o Programa Institucional de Iniciação Científica da UESC – PIBIC/UESC, de acordo com o anexo único desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 3 de julho de 2007.



ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
REITOR



ANEXO ÚNICO

RESULTADO FINAL DO PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/CNPq/UESC:

CIÊNCIAS DA VIDA
CANDIDATO
PROJETO
Júlio Cezar de Mattos Cascardo
Identificação de proteínas relacionadas com a patogenicidade de Moniliophthora perniciosa via espectrometria de massa
Alex-Alan Furtado de Almeida
Atividades de peroxidases, teores de proteínas e de pigmentos fotossintéticos em Theobroma �níba L. portador do gene letal ‘Luteus-Pa’.
Margarete Magalhães de Souza
Manutenção do banco de germoplasma e extração de DNA Genômico em passifloras como subsídio a hibridação interespecífica.
Ronan Xavier Corrêa
Análise de diversidade genética de jacarandá (Dalbergia spp) provenientes de cerrado e mata atlântica.
André Márcio Araújo Amorim
Chave interativa de múltiplos acessos para identificação de Orchidaceae em Florestas Montanas no sul da Bahia, Brasil.
Mirco Sole Kienle
Diversidade de anfíbios anuros e ocupação de ambientes de reprodução numa cabruca do sul da Bahia.
�níbal  Ramadan Oliveira
Ácaros (Arachnida: Acari) associados a flores e fruteiras tropicais dos municípios de Ilhéus e Itabuna, Bahia.
Marcelo Schramm Mielke
Uso de fotografias hemisféricas para a caracterização de estrutura do dossel e do ambiente de radiação luminosa no sub-bosque de florestas tropicais úmidas.
Erminda da Conceição Guerreiro Couto
Compisição e abundância das espécies de camarões peneídeos na costa sul da Bahia, Brasil.
Alexandre Dias Munhoz
Avaliação da sensibilidade da técnica de Ziehi-Nielsen modificada na detecção de oocistos de Cryptosporidium spp em fezes de bovinos naturalmente infectados.
Fabienne Micheli
Otimização e validação de microssatélites (SSRs) oriundos de ESTs da interação cacau-Moniliophthora perniciosa.
Delmira da Costa Silva
Estudo morfológico da palmeira Attalea funifera Martius em diferentes fases de desenvolvimento
Marcelo Friederichs Landim de Souza
metabolismo, calcificação e fluxos de dióxido de carbono no recife de Coroa Vermelha.
Deborah Maria de Faria
aspectos reprodutivos de morcegos filostomídeos (Chiroptera, Mammalia) do sul da Bahia, Brasil.
Maria Aparecida Leão Bittencourt
Avaliação do efeito de espécies botânicas sobre moscas-das-frutas do gênero Anastrepha (Diptera Tephritidae).
Selene Siqueira da Cunha Nogueira
O uso da comunicação no cuidado parental de capivaras cativas.
Sérgio Luiz Gama Nogueira Filho
Avaliação do uso de uréia como fonte de nitrogênio não protéico para capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris).
George Rego Albuquerque
Avaliação in vitro da eficácia de carrapaticida sobre Rhipicephalus (Boophilus) microplu (Canestrini, 1887) (Acari:Ixodidae).
Lise Paule Labejóf
Estudo ao microscópio eletrônico e óptico dos aspectos morfológicos dos fenômenos apoptoticos em tecido renal de ratos irradiados com rais gama; Cobalto  6 O.
Marcos Lázaro Moreli
Diagnóstico molecular diferencial de genótipos de vírus da dengue em amostras de pacientes na região sul da Bahia.
Celio Kersul do Sacramento
Germinação de sementes e propagação vegetativa da gravioleira pelo sistema de estaquia
Abelmon da Silva Gesteira
Proteína relacionada à patogênese TcPR10 de Theobroma caco: mecanismos de ação contra fungos
Renato Fontana
Infecção das úlceras de pressão em pacientes internados no Hospital São José (Santa Casa de Ilhéus-BA)
Solange França
Avaliação da variabilidade microclimática em área de cabruca e no interior de fragmentos florestais na Mata Atlântica.
Guisla Boehs
Distribuição  espaço-temporal de larvas da ostra-do-mangue Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828) na Baía de Camamu, Bahia.
Fabrício Rios Santos
Genotipagem de polimorfismos da N-acetiltransferase2 (NAT2) em doadores de sangue de Ilhéus, Bahia

I.1 Banco de Reserva
CANDIDATO
PROJETO
Leandro Lopes Loguércio
Avaliação dos efeitos de microclima em plantações de cacau no antagonismo de isolados de T. stromaticum contrastes no biocontrole de Moniliophthora perniciosa (ex. Crinipelis)
Márcio Gilberto Cardoso Costa
Caracterização da expressão temporal e espacial dos genes envolvidos na biossíntese de bixina em urucum (Bixa orellana L.)
Marcelo Araújo
Perfil epidemiológico dos pacientes acometidos por pé diabético na Associação dos Diabéticos de Itabuna - ASDITA
Kátia de Meirelles Felizola Freire
Composição da ictiofauna demersal capturada na costa de Ilhéus, no verão e inverno.
Marco Antônio Costa
Análise citotaxonômica de espéciesde Malpighiaceae com ênfase no grupo Gaudichaudioids.
Daniele Rebouças Santana Loures
Avaliação da estabilidade aeróbicxa das silagens do subproduto da extração da pupunha.
Eduardo Gross
Caracterização molecular de fungos micorrízicos arbusculares em cacaueiros da Fazenda Luz do Vale, Itabuna-Ba.
Ioná Santos Araújo
Mapeamento de novos marcadores sequência simples repetida e identificação de QTLs associados à doença podridão-parda em uma população F1 de cacaueiro (Theobroma cacao L.)
Carla Cristina Romano
Papel dos probióticos no controle da colite experimental: contagem de leucócitos e perfil de citocinas
Aline Silva
Degradação de polissacarídeos vegetais pelo fungo sibionte cultivado pela formiga cortadeira Acromyrmex subterraneus Forel, 1912.
Ana Maria Souza dos Santos Moreau
Mapeamento e quantificação do estoque de carbono nas diferentes classes de solo da região cacaueira da Bahia.
Niel Nascimento Teixeira
Integração das técnicas espaciais e terrestres no posicionamento dinâmico de embacações pelo método de intersecção a vante.
Gecely Rodrigues Alves Rocha
Composição da ietiofauna demersal na costa de Comandatuba, Bahia.
Rachel Passos Rezende
Análise da diversidade microbiana e de emissão de CO 2 em solos contaminados com biodiesel produzido na UESC.
Arlete Silveira
Detecção de fitopatógenos e biocontrole de fitonematóides por fungos nematófagos em Passiflora spp.
João Carlos Teixeira Dias
Determinação da diversidade de bactérias oxidadoras de amônia através de métodos moleculares entre um sistema agroflorestal (SAF) e uma monocultura de coco na região sul da Bahia.
Amauri Arias Wenceslau
Sequenciamento dos genes dpr, aroA, em cepas virulentas e não virulentas de Streptococus suis
Margareth Leitão Gennari Cardoso
Soroprevalência de cryptococcus neoformans e paracocciddioides brasiliensis em bandameiros e seus familiares residentes no lixão de Itabuna-Ba
Paola Pereira das Neves Snoeck
Avaliação da viabilidade espermática de sêmen ovino resfriado com diferentes diluidores.
Marcilio Ferreira Marques Filho
Estudo da qualidade e saúde vocal do corpo docente de instituição de ensino superior do sul da Bahia.
Romari Alejandra Martinez Montano
Auxílio genético à população de macaco-prego do peito amarelo, Cebus xanthosternos do Zoológico de Sanvador, BA.
Anthony Raw
Elaboração de chaves (fêmeas e machos) para a identificação das espécies brasileiras de Magachile (Abelhas cortadoras-de-folhas) do subgênero Pseudocentron
Sandra Cristina Becker Silva
Avaliação das alterações da morfologia espermática de sêmen ovino após resfriamento em diferentes diluidores.
Julio Lenin Dias Guzmán
Síndrome Metabólica: um panorama epidemiológico local.

II. CIÊNCIAS EXATAS
CANDIDATO
PROJETO
Fermin de la Caridad Garcia Velasco
Aprimoramento do código CRISP para utilização em F￭sica M￩dicaem Física Médica e Física de Reatores.
André Gusso
Análise da influência de imperfeições superficiais na dinâmica de nanoressonadores.
Adriano Horth Cerqueira
Catálogo numerico de discos de acresção.
Henri Michel Pierre Plana
Análise de perfis de galáxias elípticas usando o PCA (Principal Component Analysis)
Alejandra Kandus
Geração de Campos magnéticos em plasmas astrofísicos, com componente neutra.
Maria Jaqueline Vasconcelos
Simulações Numéricas dos sistemas binários de proplyds LV1 e HST3
Dany Sanchez Dominguez
Ferramentas de apoio a pesquisas socieconômicas - sistema online de gestão de dados socieconômicos para o projeto da cesta básica.
Felix Mas Milian
Interface entre Modelos Tomográficos e o MCNP para cálculos dosimétricos.
Adélcio Carlos de Oliveira
Apagador Quântico

II.1 Banco de Reserva
CANDIDATO
PROJETO
Maurício Santana Moreau
Estudos para implementação do mini-corredor ecológico entre os rios Cachoeira e Contas no litoral sul da Bahia.
Nestor Santos Correia
Estudo de condutância elétrica em oligômeros de tiofeno adsorvidos na superfície de Au (111)
Melquisedec Lourenço da Silva
Dependência Térmica do acoplamento de interface crítico em FeF2Fm
Rosilene Aparecida de Oliveira
Extração e caracterização de óleos essenciais de plantas medicinais da família lamiaceae.
Gesil Sampaio Amarante Segundo
Projeto de otimização de aplicações científicas - código ICANT.
José Craveiro da Costa Neto
proposta de um modelo de desenvolvimento e construção de uma ferramenta olap usando software livre para atuar num data warehouse de baixo custo definido no sgbd postgresql.
Fernando Remigio Tamariz Luna
Incerteza de medidas em experimentos de interferência e difração.
Afonso Henriques
Estudo de integrais múltiplos em ambiente computacional MAPLE

III. CIÊNCIAS HUMANAS
CANDIDATO
PROJETO
Mônica de Moura Pires
Fatores de crescimento da cultura do dendê no Estado da Bahia e seus efeitos sobre a produção de biodiesel.
Paulo César Pontes Fraga
Análise descritiva de eventos violentos em municípios do sul e extremo sul baiano. Seus impáctos na saúde.
Jaênes Miranda Alves
Análise e identificação de fatores de desempenho das exportações brasileiras de cacau.
Moema Maria Badaró Cartibani Midlej
Perspectivas de crescimento da produção de maracujá no Estado da Bahia.
Ricardo Oliveira de Freitas
Mimese e juventude minoritária: práticas de representação social na comunicação de massas.
Paulo Tadeu da Silva
Locke, Leibniz e a doutrina das idéias inatas.
Sandra Maria Pereira do Sacramento
As relações de poder masculino presentes na literatura sul-baiana.
Maria D'Ajuda Alomba Ribeiro
Aspectos culturais na interface dos romances regionalistas: proposta para o ensino/aprendizagem de Português como L2 e Português Língua Estrangeira LE.
Marisa Carneiro de Oliveira Franco Donatelli
O papel das sensações para a compreensão do mundo em Hobbes.
Maria Elizabete Souza Couto
TV Escola: contribuições na formação e prática pedagógica de professores da Educação Básica.
Odilon Pinto de Mesquita Filho
O discurso sobre o negro no romance Tocaia Grande de Jorge Amado.
Vera Lúcia de Mendonça Silva
Inclusão Digital nas escolas públicas: percepção dos alunos sobre o processo de acesso as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

III.1 Banco de Reserva
CANDIDATO
PROJETO
Cláudio do Carmo Gonçalves
Memória e autoria feminina na literatura contemporânea do sul-baiano.
Patrícia Lopes Rosado
Transformações sociais e urbanas na Bahia decorrentes do processo de modernização da agropecuária.
Sócrates Jacobo Moquete Guzmán 
Investigação econômica do fenoômeno da corrupção
Patricia Kátia da Costa Pina
A crônica finissecular machadiana e a formação do público leitor no oitocentos brasileiro.
Fernando Ribeiro de Moraes Barros
Transvaloração de todos os valores à luz da arte e da política em Nietzsche.
Wagner Duarte José
Relações étnico-raciais na adolescência dentro do espaço escolar: algumas reflexões contextualizadas.
Elis Cristina Fiamengue
O perfil étnico-racial dos vestibulandos e ingressantes das licenciaturas da UESC.
Marcos Alberto de Oliveira
O papel das categorias de Aristóteles na elaboração dos silogismos demonstrativos e dialéticos.
Vânia Lúcia Menezes Torga
A alusão e os fios da memória: estratégias de leitura e escrita em por parte de Pai de Bartolomeu Campos Queiros.
Maria Neusa de Oliveira
A LDB e suas regulamentações no contexto da Reforma do Estado: implicações no Direito Educacional.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Os alunos deverão entregar, na PROPP, até o dia 09 de julho:

- ficha de cadastro do aluno (disponível na PROPP);
- histórico escolar atualizado;
- declaração de disponibilidade de carga horária de 20 horas;
- fotocópia do CPF e do RG;
- declaração de que não possui vínculo empregatício e de que não se beneficia de qualquer outra modalidade de bolsa;
- extrato da conta corrente no Banco do Brasil.  

	As solicitações indeferidas estarão disponíveis até o dia 15 de julho. após esta data as solicitações não resgatadas serão incineradas. 


