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EDITAL COPPEX Nº 22/2018 

 

 

O UNITPAC – Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos, por 

intermédio da Coordenação de Pesquisa - CoPPEx, torna público o presente edital de projetos 

SELECIONADOS PARA APROVAÇÃO para os PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE 

PESQUISA CIENTÍFICA E INICIAÇÃO TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO, SENDO: 

PROBIC/PROBICT 2018/2019. 

  

PPRROOBBIICCTT  --  PPrrooggrraammaa  IInnssttiittuucciioonnaall  ddee  BBoollssaass  ddee  IInniicciiaaççããoo  TTeeccnnoollóóggiiccaa  ee  

IInnoovvaaççããoo 

LLiinnhhaa  ddee  PPeessqquuiissaa::  SSaaúúddee,,  IInnoovvaaççããoo,,  MMeeiioo  AAmmbbiieennttee  ee  SSuusstteennttaabbiilliiddaaddee  
1) Título do Projeto: Tintas Incorporadas com Nanopartículas Magnéticas para Absorção 

de Microondas 

 Prof. Dra. Daniele Gomes Carvalho - Orientadora 
 
 

PPRROOPPCC  --  PPrrooggrraammaa  IInnssttiittuucciioonnaall  ddee  BBoollssaass  ddee  PPeessqquuiissaa  CCiieennttííffiiccaa  

LLiinnhhaa  ddee  PPeessqquuiissaa::  SSaaúúddee,,  IInnoovvaaççããoo,,  MMeeiioo  AAmmbbiieennttee  ee  SSuusstteennttaabbiilliiddaaddee  
1) Título do Projeto: Avaliar o Impacto no Transporte Aéreo ocasionado pelo Acréscimo 

de Operações nas Filas de Embarque 

 Prof. Me. Thaís Sousa Almeida – Orientadora 
 

2) Título do Projeto: Concreto incorporado com fibras naturais e metálicas : Uma 
avaliação das propriedades mecânicas 

 Prof. Dra. Daniele Gomes Carvalho - Orientadora 
 
 
 
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) ccoomm  aass  

ddeevviiddaass  aalltteerraaççõõeess  aattéé  oo  ddiiaa  3311//0088//22001188. SSoommeennttee  aappóóss  oo  rreeeennvviioo  ddooss  pprroojjeettooss  

rreettiiffiiccaaddooss  sseerráá  llaannççaaddoo  eeddiittaall  ddeeffiinniittiivvoo  ccoomm  ooss  pprroojjeettooss  aapprroovvaaddooss..  Caso não seja 

reenviado o projeto retificado até a referida data, o projeto será desclassificado; 

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; 
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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 com os orientadores e coorientadores dos 

projetos e os alunos bolsistas e não bolsistas no dia 03/09/2018 às 17h na CoPPEx, 

sendo imprescindível a participação; 

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 – CoPPEx, através do Fone: (63) 3411-8526. 

 

 

Araguaína-TO, 29 de agosto de 2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Márcia Maria Savoine 
Coordenadora de Pesquisa do UNITPAC 

 


