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EDITAL COPPEX Nº 06/2019 

 

O UNITPAC – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos, por intermédio 

da Coordenação de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, torna público 

o presente edital de projetos APROVADOS COM ALTERAÇÃO para o Programa de Bolsas de 

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – PIBIT em conformidade com o Anexo VI 

da Resolução Normativa 017/2006 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico - CNPq, para o período de agosto de 2018 a julho de 2019 de acordo com as linhas de 

pesquisas. 

 

PIBIT/CNPQ - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação 
 

Linha de Pesquisa: Saúde, Inovação, Meio Ambiente e Sustentabilidade 

1) Título do Projeto: Sistema de Automação Aplicado à Piscicultura  

 Prof. Dr. Carlos Cicinato Vieira Melo – Orientador 
 
 

2) Título do Projeto: Desenvolvimento de um Software para Leitura de Dados e 
Classificação de Áreas em Níveis de Risco de Descargas Atmosféricas 

 Prof. Dr. André Luiz Martins - Orientador 
 

3) Título do Projeto: Placas cimentícias com a inserção de fibra de vidro e de carbono- 
Uma avaliação das propriedades mecânicas 

 Prof. Dra. Daniele Gomes Carvalho - Orientadora 
 
 

4) Título do Projeto: Análise Situacional de Doenças Negligenciadas através de 
Geoprocessamento no Estado do Tocantins 

 Prof. Dr. Durval Nolasco das Neves Neto - Orientador 
 

 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

1)  Todos os projetos foram “SELECIONADOS COM ALTERAÇÃO” devem ser reenviados 

on-line (no mesmo sistema que foi realizado a submissão da CoPPEx) com as devidas 

alterações até o dia 25/06/2019. Somente após o reenvio dos projetos retificados será 

lançado edital definitivo com os projetos aprovado. Caso não seja reenviado o projeto 

retificado até a referida data, o projeto será desclassificado; 
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2)  A análise realizada pela Comissão de Pesquisa da IES está disponível no site da CoPPEx, 

no sistema da “Pesquisa” para ser verificada pelo orientador(a) responsável do projeto; 

3) Devem ser atualizado a documentação dos alunos bolsistas e não bolsistas dos projetos 

selecionados para efetivação dos mesmos no referido projeto do orientador; 

4) Orientadores e Coorientadores dos projetos selecionados, assim como, alunos bolsistas e 

não bolsistas devem atualizar o Currículo Lattes, critério de exclusão; 

4)  No edital de projetos aprovados a ser lançado, após reenvio dos projetos retificados e 

atualização de documentação de alunos bolsistas e não-bolsistas, constará os alunos 

alocados aos projetos. 

5) Após a efetivação de aprovação dos projetos com lançamento do “Edital de Projetos 

Aprovados” será realizada uma reunião 26/06/2019 às 17h com os orientadores e 

coorientadores dos projetos para efetivação da compra dos materiais sendo 

imprescindível a participação de todos; 

4) Demais situações não contempladas no presente edital seguem a regulamentação específica 

do UNITPAC; 

5)  Informações adicionais referentes a esse Edital poderão ser obtidas junto à Coordenação 

de Pesquisa, através do Fone: (63) 3411-8526. 

 

Araguaína-TO, 18 de junho de 2019 

 

 
 

 
Prof. Dra. Daniele Gomes Carvalho 

Representante Institucional PIBIT/CNPq 
 Márcia Maria Savoine 

Coordenadora de Pesquisa do UNITPAC 

 
 
 

Dr. Durval Nolasco das Neves Neto 
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação 


