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PROCESSO SELETIVO INICIAÇÃO CIENTÍFICA – ÁREA DE GEOTECNIA  
 
Este processo seletivo visa selecionar discentes de engenharia para desenvolver pesquisas na área 

de geotecnia, em acordo ao edital PRPI nº 02/20020 (Programa de Iniciação à Pesquisa Científica, 

Tecnológica e em Inovação). 

 

Nº DE VAGAS: 13 

TEMAS/ORIENTADORES: 

  

Nº Tema Orientador (a) 

01 Sistema de Proteção em colchão Reno para margem de córrego com Processo Erosivo 

(PIVIC) 

Carlos Lauro 

02 Estrutura de Contenção em Gabião para margem de córrego com Processos Erosivo 

(PIBIC)* 

03 Retro Análise Numérica de ensaio Pressiometrico executado em furos de sondagem com 

aplicação de Pressão Radial Estática (PIVIC) 

04 Retro Análise Numérica de ensaio de Penetração de Cone (CPT) com aplicação de 

Velocidade Constante (PIVIC) 

05 Estudo da resistência de interface entre resíduo de construção e demolição reciclado 

(RCD-R) e geotêxtil tecido (PIBIC)* 

 

 

 

Eder Santos  

 

06 Potencial de uso de resíduos de construção e demolição reciclados (RCD-R) em 

estruturas de solo reforçado (ESR) com geossintéticos: caracterização geotécnica e 

química. (PIVIC) 

07 Fatores de influência na permeabilidade de resíduos de construção e demolição 

reciclados (RCD-R): efeito da presença de cerâmicas. (PIVIC) 

08 Avaliação de técnicas de dispersão física e mecânica para ensaios de granulometria em 

solos sujeitos a processos erosivos (PIVIC) 
Gilson Gitirana 

09 Avaliação tridimensional da estabilidade de taludes em margens de reservatórios (PIBIC, 

bolsa de Projeto P&D - Furnas) 

10 Estudo da fadiga de um solo tropical estabilizado quimicamente por meio do ensaio Semi-

Circular Bending (PIBIC)* Lilian Rezende 

11 Sand Asphalt Mortar para estudo da reologia de ligantes asfálticos (PIBIT)* 

12 
Repetibilidade de ensaios de Inderbitzen para estimativa de perda de massa de um solo 

estabilizado com solução de cal.  (PIBIC)* 

Márcia 

Mascarenha 

13 
Avaliação do comportamento da interface solo estaca em laboratório por ensaio de 

cisalhamento direto (PIBIC)* 

Renato 

Angelim 

OBS: * Será solicitada bolsa no edital PRPI Nº 02/2020 (resultado em 28/07/2020) 

 

PROCEDIMENTOS: 

• Enviar o Histórico Escolar para icgeot2019@.gmail.com; 

• Informar a ordem dos temas de interesse e o horário disponível para a iniciação (20h 

semanais); 

mailto:icgeot2019@.gmail.com


Serviço Público Federal 
Universidade Federal de Goiás 
Escola de Engenharia Civil e Ambiental 

 
 

Escola de Engenharia Civil – UFG – Av. Universitária, 1488. Setor Universitário. CEP 74605-220 Goiânia-GO – BRASIL.  
Fone: +55 (62) 3209-6084 Fax: +55 (62) 3209-6087 

 

• Ler o edital de seleção (EDITAL PRPI Nº 02/2020) - período 2020/2021 em: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/680/o/Edital_PRPI_02_2020_-

_PIP_%28Bolsas%29_Versao_Final.pdf 

 

OBS: A nota da seleção será obtida pela média das notas das disciplinas na área de interesse (60%) 

e média global (40%), acrescida de 0.25 pontos por cada uma dessas disciplinas cursadas: 

Mecânica dos Solos I, Laboratório de Solos 1 e Mecânica dos Solos 2. 

 

REQUISITOS: 

• Cursar Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental ou de Transportes (Temas 10 e 11); 

• Cursar Engenharia Civil ou Sanitária e Ambiental (Temas 1 a 9 e 12 a 13); 

• Ter cursado a disciplina Mecânica dos Solos I e Laboratório de Solos 1 (Temas 6, 10,11, 12 e 

13); 

• Ter cursado a disciplina Mecânica dos Solos II (Temas 5 e 7); 

• Capacidade de leitura de literatura técnico-científica em inglês; 

• Atender aos requisitos estabelecidos para o perfil do discente, contidos na Portaria PRPI Nº. 

096 de 05 de janeiro de 2018 (https://prpi.ufg.br/up/680/o/Portaria_PIIC_-

__2018.pdf?1515408082); 

 

• PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 29/06/2020 a 20/07/2020. 

 

• ENVIO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS TEMAS: 21/07 a 29/07.  

 

• DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 03/08/2020. 

 

• INFORMAÇÕES: icgeot2019@gmail.com,  carloslauro@ufg.br (Carlos), 

santos.ecg@hotmail.com (Eder), gilsongitirana@ufg.br (Gilson), lrezende@ufg.br (Lilian) e 

marciamascarenha@ufg.br (Márcia) e angelim@ufg.br (Renato). 
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