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COMUNICADO CPI N° 02/2016, DE 02 DE MARÇO DE 2016 

 
Prezados servidores e discentes, 

 
A Coordenação de Pesquisa e Inovação do IFSP - Câmpus Matão, após solicitar 

suplementação orçamentária junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, torna 

público os projetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica 

(PIBIFSP) contemplados com a bolsa de iniciação científica e/ou tecnológica, conforme 

estabelecido no Edital n° 804 / 2015.  

Comunicamos que o período de indicação e cadastramento do bolsista será de 02 a 

05/03/2016.  

A indicação do aluno bolsista deve ser realizada pelo professor orientador por meio do 

preenchimento do Termo de Concessão e Compromisso, cujo modelo está disponível no sítio da 

PRP: http://prp.ifsp.edu.br 

Caso o projeto de pesquisa inscrito tenha envolvimento em pesquisas envolvendo seres 

humanos, experimentação com animais, biossegurança, aquisição e utilização de radioisótopos, 

aquisição e utilização de radioativos, genética humana, populações indígenas, reprodução 

humana, pesquisa em cooperação estrangeira, novos equipamentos, insumos e dispositivos 

(inovação tecnológica), fármacos, vacinas e testes de diagnósticos deverá ser entregue o 

Formulário de princípios éticos. 

O Termo de Concessão e Compromisso e o Formulário de princípios éticos deverão ser 

digitalizados e enviados para o e-mail cpi.mto@ifsp.edu.br, de acordo com o art. 42 da Portaria 

n° 1.043, de 13 de março de 2015, cujo arquivo deverá ter o nome “PIBIFSP Nome do Orientador 

(TERMO N)", conforme está descrito no Edital n° 804/2015. 

Solicita-se aos bolsistas indicados, que encaminhe cópia digitalizada do RG, comprovante 

de endereço e do cartão do banco juntamente com os documentos acima mencionados ao 

respectivo e-mail descrito acima. 

Informamos aos convocados que a não estrega dos referidos documentos no prazo, 

acarretará automaticamente na desistência de execução do projeto, não podendo ser executado 
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no mesmo ano e na mesma modalidade, conforme previsto no artigo 27 da Portaria 1043 de 

13/03/2015. 

Classificação Título Proponente 
Média 

Final  
Situação 

8 Estudo Cinético da polimerização do glicerol. Vanessa C. G. Camillo 55,50 Contemplado 

9 
Biotransformação do glicerol por duas espécies de 

Aspergillus. 
Caroline Pigatto Nardi 55,25 Contemplado 

10 
Produção de Etanol através da fermentação da torta 

de tiririca Cyperus rotundus. 
Danilo Luiz Flumignan 53,25 Contemplado 

11 
Qualidade microbiológica da carne moída 

comercializada na Cidade de São Carlos-São Paulo. 
Caroline Pigatto Nardi 52,63 Contemplado 

12 
Pesquisa, Desenvolvimento e Análise sensorial de 

produtos a base do resíduo de soja (Okara). 
Valéria M. S. E. Pulitano 52,50 Contemplado 

13 

Determinação da altura de vôo de veículo aéreo não-

tripulado para identificação de objeto-alvo em campo 

agrícola. 

José Marcos G. Beraldo 51,38 Contemplado 

14 
Padronização da produção de malte de milho, para a 

produção industrial de etanol de amido. 
Sandro Rogério de Sousa 45,88 Contemplado 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

ORIGINAL ASSINADO 

Prof. Dr. José Marcos Garrido Beraldo 
Coordenador de Pesquisa e Inovação – Câmpus Matão 


