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O Prêmio UFG de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação consiste             
na concessão do certificado de reconhecimento ao estudante e ao respectivo orientador            
pela relevância e qualidade do trabalho desenvolvido. A versão 2020 da premiação será             
entregue aos participantes do Edital 2019-2020 do Programa. 
 

DATA E LOCAL DE ENTREGA DO PRÊMIO  

A entrega do prêmio acontecerá durante reunião do CONSUNI, com data a definir.             

Os premiados e seus orientadores serão notificados por email e convidados a comparecerem             

para a  cerimônia de premiação. 

TRABALHOS PREMIADOS  

A seleção dos melhores trabalhos ocorreu em conformidade com o regulamento           

estabelecido, publicado no dia 12/11/2020, e foi coordenado pela Pró-Reitoria de Pesquisa            

e Inovação e homologado pelo Comitê Executivo do Programa. 

 

PREMIADOS  

CIÊNCIAS AGRÁRIAS  

● 1º Beatriz Giulia de Almeida Santos/Iniciação Científica, premiada com o          
trabalho intitulado “Calibração de sensores em milho para utilização como          
alternativa às análises laboratoriais”, sob a orientação da Profa. Dra. VIRGINIA           
DAMIN. 

● 2º Johnny Machado da Silva/Iniciação Científica, premiado com o trabalho          
intitulado “Desempenho da tilápia do nilo submetida a diferentes densidades          
de estocagem e integrada ao cultivo de alface durante a terminação em            
sistema aquapônico de raft”, sob a orientação da Profa. Dra. FERNANDA           
GOMES DE PAULA. 

  

 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/680/o/18%C2%BA_PR%C3%8AMIO_IC_2019-2020_Regulamento.pdf


 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

● 1º Kessia Laurinho Almeida/PIBIC, premiada com o trabalho intitulado         
“Avaliação de polimorfismos em genes de detoxificação e reparo em          
trabalhadores rurais expostos a agrotóxicos do Estado de Goiás”, sob a           
orientação da Profa. Dra. DANIELA DE MELO E SILVA. 

● 2º Bruno Lemes Marques/PIBIC, premiado com o trabalho intitulado         
“Avaliação do efeito neuroprotetor da inibição dos transportadores de glicina          
do tipo 1 em modelo animal de isquemia cerebral”, sob a orientação do Prof.              
Dr. MAURO CUNHA XAVIER PINTO. 

CIÊNCIAS DA SAÚDE  

● 1º Jonatas Liah Ferraz/PIBIC, premiado com o trabalho intitulado “Avaliação          
morfológica e bioquímica do tecido renal de camundongos submetidos ao          
tratamento com curcumina frente à toxicidade do quimioterápico        
doxorrubicina”,  sob a orientação da Profa. Dra. MARA RUBIA NUNES CELES. 

● 2º Victor Lopes De Castro/PIBIC, premiado com o trabalho intitulado “Triagem           
virtual baseada em docking e QSAR de potenciais inibidores da proteína NS5            
do vírus Zika”,  sob a orientação da Profa. Dra. CAROLINA HORTA ANDRADE. 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA  

● 1º Gustavo Lourenço Silva Galvão/PIBIC, premiado com o trabalho intitulado          
“Síntese e caracterização estrutural do óxido de metal de transição          
La1.5Sr0.5(Co0.5Fe0.5)MnO6”, sob a orientação do Prof. Dr. LEANDRO FELIX         
DE SOUSA BUFAICAL. 

● 2º Gustavo Maia Rocha/PIBIC, premiado com o trabalho intitulado “Uso de           
plataformas aéreas não tripuladas como apoio ao manejo de recursos hídricos           
em áreas de preservação ambiental: estudo de caso em Sítio PELD, Silvânia,            
Goiás”,  sob a orientação do Prof. Dr. MANUEL EDUARDO FERREIRA. 

CIÊNCIAS HUMANAS  

● 1º Gustavo Augusto Assis Faustino/PIBIC-AF, premiado com o trabalho         
intitulado “Relações étnico-raciais, de gênero e sexualidade sob a ótica da           
cientista negra nas exatas em espaço de educação não formal”, sob a            
orientação da Profa. Dra. ANNA MARIA CANAVARRO BENITE. 

● 2º Camila Ribeiro Moraes/PIBIC, premiada com o trabalho intitulado         
“Gingando nas encruzilhadas dos saberes: uma documentação da dança afro          
na cidade de Goiânia”, sob a orientação da Profa. Dra. LUCIANA DE OLIVEIRA             
DIAS. 

  



 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

● 1º Camila Correa de Godoy/PIBIC, premiada com o trabalho intitulado “A           
implementação de inovações tecnológicas no Judiciário Vilaboense: um        
diagnóstico junto aos fóruns cível e criminal”, sob a orientação da Profa. Dra.             
ANDREA ABRAHAO COSTA. 

● 2º Gabriel Henrique Dias de Sousa/Iniciação Científica, premiado com o          
trabalho intitulado “Análise da atuação dos movimentos sociais na Comissão          
Interamericana de Direitos Humanos no caso Massacre do Carandiru”, sob a           
orientação da Profa. Dra. FERNANDA BUSANELLO FERREIRA. 

ENGENHARIAS  

● 1º Adrielly de Sousa Oliveira/Iniciação Científica, premiada com o trabalho          
intitulado “Efeito de fibras de polipropileno nas propriedades de blocos para           
alvenaria estrutural”,  sob a orientação da Profa. Dra. EDGAR BACARJI. 

● 2º Yasmin Gonçalves/Iniciação Tecnológicas, premiada com o trabalho        
intitulado “Estudo da produção de amostras para uma nova metodologia          
visando a determinação de parâmetros reológicos de ligantes asfálticos”, sob          
a orientação da Profa. Dra. LILIAN RIBEIRO DE REZENDE. 

LINGUÍSTICA LETRAS E ARTES  

● 1º Beatriz Serrado Gonçalves/Iniciação Científica, premiada com o trabalho         
intitulado “Hassidismo e humanismo judaicos nos contos de Clarice Lispector e           
Martin Buber”,  sob a orientação da Profa. Dra. LEILA BORGES DIAS SANTOS. 

● 2º Sarah Victória Marques Ribeiro/PIBIC, premiada com o trabalho intitulado          
“Têxteis arqueológicos no Brasil”, sob a orientação da Profa. Dra. RITA           
MORAIS DE ANDRADE. 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR  

● Mayra Ribeiro Chaves/Iniciação Científica Júnior - Ensino Fundamental,        
premiada com o trabalho intitulado “Câncer de boca: da normalidade da boca            
à doença”,  sob a orientação da Profa. Dra. REJANE FARIA RIBEIRO-ROTTA. 

Goiânia, 04 de dezembro de 2020. 

 
Prof. Dr. Jesiel Freitas Carvalho  

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 


