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Estão abertas as candidaturas de discentes matriculados no curso de graduação em Engenharia de Transportes 

da UFG - Universidade Federal de Goiás - para concorrer à participação nos seguintes Projetos de Pesquisa 

de Iniciação Científica (IC) e Iniciação Tecnológica (IT) da UFG - PIBIC - 2022/2023, na área de 

Infraestrutura de Transportes:  

 

PROJETO Categoria Possui Bolsa? 
Valor da 

bolsa 

Quantidade 

de vagas 

Período 

do 

projeto 

1 - Uso de materiais 

alternativos para 

utilização em 

pavimentação urbana de 

baixo custo no Estado 

de Goiás 

Iniciação 

Tecnológica  

voluntário (PIVITI) 

Provavelmente 

não (modalidade 

voluntário) 

---------- 01 

Setembro 

2022 até 

Agosto 

de 2023 

2 – Pavimentação 

Sustentável: alternativa 

sustentável à 

mobilidade urbana 

Iniciação 

Tecnológica (IT) - 

PIBITI 

Provavelmente 

sim 

(modalidade 

bolsista) 

R$ 400,00 

durante 12 

meses 

01 

Setembro 

2022 até 

Agosto 

de 2023 

3 – Impacto da 

Pavimentação na 

melhoria do espaço 

urbano e na qualidade 

de vida do usuário 

Iniciação Científica 

(IC) - PIBIC 

Provavelmente 

sim 

(modalidade 

bolsista) 

R$ 400,00 

durante 12 

meses 

01 

Setembro 

2022 até 

Agosto 

de 2023 

 

Obs.: Não existe diferença curricular para modalidade Iniciação Científica (IC) ou Tecnológica (IT), ou 

seja, ambas as modalidades são iniciação científica e possui o mesmo “peso” científico para currículo dos 

alunos. 

Todos os projetos serão orientados pelo Prof. Dr. João Paulo Souza Silva. 

 

 

 



POR QUE É IMPORTANTE PARTICIPAR DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA OU TECNOLÓGICA? 

A Iniciação Cientifica é uma modalidade de pesquisa acadêmica que permite ao aluno de graduação despertar 

a vocação para pesquisa cientifica e incentivar talentos em potencial; geralmente os estudantes que se dedicam 

nessa atividade possuem pouca ou nenhuma experiência com trabalhos relacionados a pesquisa cientifica 

podendo assim moldar o espirito ético e profissional de cada um.  

Os alunos tem todo o trabalho acompanhado de perto por um professor orientador que dará as coordenadas 

necessárias para se desenvolver o projeto da forma certa. Além disso, abaixo são elencadas algumas vantagens 

de participar de IC e IT na UFG. 

 

1. O aluno que cursar IC poderá continuar sua pesquisa usando seus resultados para compor seu Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) no curso de Engenharia de Transportes – UFG; 

2. Alunos que participam de Iniciação Científica ou Tecnológica possuem diferencial de mercado e 

pontuação extra nos processos seletivos de Mestrado e Doutorado; 

3. As horas dedicadas ao projeto de Iniciação Científica também poderão contar como tempo de estágio 

obrigatório, exigido no curso de Engenharia de Transportes – UFG; 

4. Além da realização de pesquisa ainda na graduação, que enriquece mais sua experiência, o estudante 

tem ainda a chance de publicar um artigo científico que pontua muito positivamente no seu currículo 

Lattes. 

5. O desenvolvimento de trabalho na Iniciação Científica também serve como experiência para constar 

no currículo comum do estudante, além do currículo Lattes para a pós-graduação. 

 

PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

E TECNOLÓGICA 

1. Ter afinidade com os temas propostos 

2. Gostar de pesquisa 

3. Ser proativo 

4. Ter disponibilidade de tempo (não necessariamente presencial) 

5. Estar regulamente matriculado no curso de Engenharia de Transportes – UFG 

6. Desejável (mas não é obrigatório) ter cursado Pavimentação. 

 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

1. Entrevista (presencial na FCT ou remoto via GoogleMeet), dia 06 de setembro. A reunião será 

agendada previamente com os candidatos em algum horário compreendido das 13 às 17hs. 

 

COMO SE INSCREVER? 

1. O aluno interessado em participar da seleção, deverá enviar um e-mail para jpss@ufg.br entre os dias 

29 de Agosto de 2022 até dia 04 de setembro de 2022. No corpo do e-mail é importante mencionar: 

a) Nome completo 

b) Matrícula 

c) Nome do projeto que pretende participar 

d) Pequeno texto resumindo o porque de seu interesse em participar da iniciação científica 

 

mailto:jpss@ufg.br


RESUMO DOS PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 

 

PROJETO 1 - Uso de materiais alternativos para utilização em pavimentação urbana de baixo custo no 

Estado de Goiás (Modalidade PIVITI – Iniciação Tecnológica voluntário) 

RESUMO: O objetivo deste projeto de pesquisa é investigar, por meio de revisão de literatura, os mecanismos 

de envelhecimento das misturas asfálticas comumente utilizadas em pavimentação urbana no Estado de Goiás 

e verificar como é possível reutilizar o material fresado desses revestimentos para obras de 

reconstrução/reabilitação e/ou novas construções de pavimentos urbanos de baixo custo, podendo então 

contribuir para um banco de dados de informações para futuros projetos de pavimentação em regiões 

periféricas, principalmente na região metropolitana de Goiânia. 

 

 

PROJETO 2 - Pavimentação Sustentável: alternativa sustentável à mobilidade urbana (Modalidade 

PIBITI – Iniciação Tecnológica – com bolsa) 

RESUMO: Este projeto tem como objetivo fazer uma análise (revisão de literatura) atual e potencial das 

diferentes metodologias produtivas e construtivas mais sustentáveis na área de pavimentação, seja utilizando 

materiais recicláveis nas atividades de construção e manutenção ou poluindo menos, graças a uma técnica 

mais avançada. Serão apresentadas as vantagens e desvantagens de cada método, diversos estudos de casos 

onde já têm sido utilizados e porque supõem uma melhoria não só na utilização de recursos ambientais, mas 

também funcional e economicamente. Assim, pretende-se fazer foco na economia circular dos processos, seu 

impacto no meio ambiente e a possibilidade de impacto na economia local.Vale destacar a grande dificuldade 

para encontrar projetos desenvolvidos no Brasil utilizando a maioria das técnicas que serão descritas neste 

trabalho. 

 

 

PROJETO 3 - Impacto da Pavimentação na melhoria do espaço urbano e na qualidade de vida do 

usuário (Modalidade PIBIC – Iniciação Científica – com bolsa) 

 

RESUMO: A infraestrutura urbana bem como o sistema de pavimentação, composto por serviços de 

asfaltamento, drenagem, calçadas e sinalização, atuam de forma direta na qualidade de vida da população, que 

utilizam esses serviços no dia-dia. Dessa forma, o presente projeto de pesquisa tem como objetivo verificar e 

entender a percepção do usuário quanto à oferta de serviços que envolvem o sistema de pavimentação urbana 

em bairros periféricos da região metropolitana de Goiânia-GO. Para isso será desenvolvido um questionário, 

aplicado de forma online e presencial, de modo que o usuário avaliou pela Escala de Likert (com notas de 1 a 

5) alguns dos elementos que compõem o sistema de pavimentação dos referidos bairros. Os dados obtidos 

serão utilizados para verificar como se dá a percepção dos usuários com relação ao que realmente acontece 

nos bairros, relacionados aos serviços no sistema de pavimentação. 

 


