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EDITAL PIBIC 01/2009 – CNPq/IFES/FUNCEFETES 

1 – APRESENTAÇÃO 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Espírito Santo (Ifes), por meio da Gerência de Pesquisa (GPQ), convoca os pesquisadores do Ifes a 
apresentarem propostas para o processo de seleção de projetos de iniciação científica do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Ifes (Pibic/Ifes), conforme os termos que se seguem.   

2 – INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS 

2.1 – As propostas deverão ser apresentadas em formato eletrônico do tipo PDF, obedecendo 
rigorosamente à formatação dos modelos indicados pelo Comitê Institucional de Iniciação Científica do Ifes.  

2.2 – Cada proposta deverá conter um arquivo para cada um dos itens a seguir: 

a) formulario de cadastro do pesquisador conforme modelo próprio; 

b) formulario de cadastro do projeto de pesquisa conforme modelo próprio; 

c) formulario de inscrição do projeto de iniciação científica conforme modelo próprio; 

d) projeto de iniciação científica vinculado ao projeto de pesquisa cadastrado (item 2.2-b); 

e) currículo Lattes do pesquisador, atualizado, com seleção dos seguintes campos em sua geração: 

e.1. modelo: completo; 

e.2. período de atuação profissional: desde o ano de 2004; 

e.3. período da produção: desde o ano de 2004. 

2.3 – O edital e os formularios necessarios para constituição da proposta estarão disponíveis na página do 
Pibic/Ifes na Internet. 

2.4 – Os arquivos que constituirão a proposta, especificados no item 2.2, deverão estar anexados a uma 
mensagem enviada ao endereço eletrônico pibic@ifes.edu.br, a partir do endereço eletrônico indicado pelo 
pesquisador em seu formulario de cadastro (item 2.2-a), obedecendo ao prazo determinado no calendário 
especificado neste edital. NO TEXTO da mensagem de e-mail, à qual serão anexados os referidos arquivos, 
deverão constar: 

a) o título do projeto de iniciação científica; 

b) a grande área de conhecimento a que pertence o projeto de iniciação científica; 

c) o número e a referência do edital ao qual a proposta está sendo submetida; 

d) o nome, o campus e a coordenação em que está lotado o pesquisador. 

2.5 – O sucesso no recebimento das propostas será confirmado através de e-mail de resposta da 
coordenação do Pibic/Ifes. 

2.6 – A comprovação documental da produção científica deverá ser providenciada quando houver 
solicitação da coordenação do Pibic/Ifes, bem como dos Comitês Institucional ou Assessor Externo de 
Iniciação Científica. 
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2.7 – O mesmo projeto de iniciação científica poderá estar inscrito em outros editais abertos do Pibic/Ifes, 
mas deverão ser encaminhadas propostas separadas, obedecendo às normas específicas de cada edital.  

2.8 – Caso o mesmo projeto seja aprovado em mais de um edital, o pesquisador deverá manifestar o aceite 
de apenas um dos resultados, enviando uma mensagem para a coordenação do Pibic/Ifes 
(pibic@ifes.edu.br) no prazo máximo de 48 horas após a divulgação do resultado final do edital de sua 
preferência. Após este prazo, caberá ao Comitê Institucional de Iniciação Científica, em caráter irrevogável, 
determinar qual resultado será considerado para efeitos de contratação do projeto aprovado. 

2.9 – Para este edital, será admitida a submissão de, no máximo, 2 (dois) projetos para pesquisadores com 
título de Mestre e 4 (quatro) projetos para pesquisadores com título de Doutor. 

2.10 – As propostas encaminhadas com documentação incompleta, fora do prazo estabelecido ou que 
apresentarem quaisquer documentos em desacordo com o disposto neste edital serão automaticamente 
indeferidas, sem direito a recurso. 

3 – REQUISITOS DO PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

3.1 – O projeto de iniciação científica apresentado na proposta inscrita pelo pesquisador deverá ser: 

a) redigido de forma clara e sucinta, utilizando fonte Arial com tamanho 11, espaçamento entre linhas de 
1,5, seguindo exatamente o modelo disponível na página do Pibic/Ifes na Internet; 

b) limitado ao tamanho máximo de 8 páginas, incluindo anexos. 

c) ter execução prevista para 12 (doze) meses, contados a partir de 1º de agosto de 2009; 

d) ser executado por uma equipe constituída exclusivamente por apenas um pesquisador, na qualidade de 
orientador, e apenas um estudante, na qualidade de bolsista. 

3.2 – A critério dos consultores ad hoc e do Comitê Assessor Externo, o projeto de iniciação científica 
deverá: 

a) conter mérito técnico-científico; 

b) possuir viabilidade técnica e financeira; 

c) ter relação com a linha de pesquisa do pesquisador e vínculo com um projeto de pesquisa cadastrado na 
instituição; 

d) garantir, pela correta elaboração do plano de trabalho, que o bolsista tenha acesso a métodos e 
processos científicos, evitando atribuir- lhe, por exemplo, atividades como mero levantamento de dados ou 
apenas o desenvolvimento de rotinas típicas de apoio técnico em laboratórios. 

3.3 – Não serão admitidos projetos de extensão. 

4 – BOLSAS 

4.1 – Os estudantes indicados no âmbito dos projetos aprovados neste edital receberão bolsas com 
duração de 12 (doze) meses, financiadas pelo CNPq, Ifes e Funcefetes, conforme a disponibilidade das 
cotas repassadas ao Pibic/Ifes. 

4.2 – Os valores das bolsas estão sujeitos a alterações, sem prévia comunicação aos bolsistas ou 
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orientadores, como disposto pelas agências financiadoras. 

4.3 – As bolsas serão distribuídas segundo critérios que assegurem que os bolsistas serão orientados pelos 
pesquisadores que: 

a) tenham competência científica e capacidade de orientação, evidenciada pela sua titulação e número de 
orientações concluídas; 

b) estejam exercendo plena atividade de pesquisa, comprovada por sua recente produção intelectual. 

4.4 – As bolsas da cota concedida pelo CNPq serão designadas apenas a projetos desenvolvidos por 
estudantes matriculados em cursos de graduação de qualquer instituição, sob a orientação de docentes 
vinculados ao Ifes com título de doutor. 

4.5 – As bolsas da cota concedida pela Funcefetes serão designadas apenas a projetos desenvolvidos por 
estudantes matriculados em cursos de graduação do Ifes e sob a orientação de pesquisadores com 
titulação de mestre ou de doutor, vinculados ao Ifes. 

4.6 – As bolsas da cota concedida pelo Ifes serão designadas apenas a projetos desenvolvidos por 
estudantes matriculados em cursos de graduação do Ifes, sob a orientação de pesquisadores com titulação 
de mestre ou doutor, vinculados ao Ifes. 

4.7 – Pesquisadores aposentados, visitantes ou voluntários, se vinculados oficialmente ao Ifes, poderão 
apresentar propostas a este edital, desde que se comprometam, por meio de declaração escrita, a manter o 
vínculo com o Ifes durante todo o período de vigência da bolsa.  

4.8 – A perda do vínculo do orientador ou do bolsista com o Ifes, por qualquer motivo, implicará na imediata 
suspensão da bolsa de iniciação científica e da continuidade da orientação. 

4.9 – As bolsas serão distribuídas proporcionalmente à demanda qualificada por área do conhecimento e 
seguindo a ordem de classificação dos projetos.  

4.10 – Será atribuída no máximo uma bolsa de cada agência financiadora para cada orientador, segundo a 
ordem de prioridade definida pelo Comitê Institucional de Iniciação Científica do Ifes, salvo quando o 
número de bolsas de uma determinada agência superar o número de projetos classificados. 

4.11 – No caso de redistribuição de bolsas, provenientes de remanejamento ou de aumento de cotas das 
agências financiadoras citadas neste edital, as mesmas serão oferecidas preferencialmente a estudantes 
vinculados a projetos aprovados neste edital e não contemplados com bolsas. 

4.12 – As propostas que forem aprovadas neste edital, mas que não forem contempladas com bolsa, 
poderão ser contratadas pelo Programa Institucional de Voluntariado em Iniciação Científica do Ifes 
(Pivic/Ifes), desde que o orientador se manifeste a favor disto na ocasião da contratação das bolsas de 
iniciação científica, cujo prazo está previsto no calendário deste edital. 

5 – REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ORIENTADOR 

5.1 – Gerais: 

a) estar vinculado a grupo de pesquisa do Ifes, cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e 
certificado pela instituição, EXCETO quando se tratar do primeiro projeto apresentado pelo pesquisador 
junto ao Ifes; 
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b) ter seu currículo atualizado na base de dados da Plataforma Lattes do CNPq; 

c) ter produção científica e/ou artística/cultural compatível com sua formação; 

d) não se encontrar afastado total ou parcialmente da instituição, ou em gozo de licença por período 
superior a 30 dias; 

e) apresentar uma proposta de projeto de iniciação científica com a documentação, formatação e conteúdo 
conforme disposto neste edital; 

f) não possuir quaisquer pendências anteriores relacionadas a projetos e programas do Ifes; 

g) indicar estudante com perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as atividades previstas no prazo  
especificado no cronograma deste edital para a contratação das bolsas de iniciação científica; 

h) orientar o bolsista nas distintas fases do trabalho científico, na elaboração de relatórios e na preparação 
do trabalho para publicação no Livro de Resumos da Jornada de Iniciação Científica do Ifes e da 
apresentação para este evento, realizado no ano de conclusão do Projeto de Iniciação Científica, ou de 
quaisquer outros eventos técnico- científicos onde os resultados do projeto sejam apresentados pelo 
estudante; 

i) apresentar, até o dia 28 de fevereiro do ano subsequente ao do início do projeto, o relatório parcial do 
projeto, conforme disposto no item 10 deste edital; 

j) apresentar, até o dia 31 de julho do ano subsequente, um resumo expandido sobre o trabalho realizado 
durante a vigência do projeto, para registro no Livro de Resumos da Jornada de Iniciação Científica do Ifes, 
conforme disposto no item 10 deste edital; 

k) apresentar, até o dia 31 de agosto do ano subsequente ao do início do projeto, o relatório final do projeto, 
conforme disposto no item 10 deste edital; 

l) incluir o nome do bolsista e citar a agência financiadora nas publicações e nos trabalhos apresentados em 
quaisquer eventos técnico-científicos cujos resultados estiverem diretamente relacionados ao 
desenvolvimento do projeto de iniciação científica; 

m) contribuir com a análise, avaliação e emissão de pareceres sobre projetos e relatórios, sempre que 
solicitado pelo Comitê Institucional de Iniciação Científica do Ifes, na qualidade de consultor ad -hoc, 
atendendo rigorosamente aos prazos determinados pela coordenação do Pibic/Ifes; 

n) comparecer a todas as sessões de apresentação dos trabalhos em que tenha participado como 
orientador, na Jornada de Iniciação Científica do Ifes, fornecendo informações complementares ao trabalho 
apresentado, se solicitado. 

5.2 – Específicos para a cota de bolsas concedida pelo CNPq: 

a) ser docente do quadro permanente, aposentado ou visitante do Ifes, em regime de 40 horas ou 
dedicação exclusiva. Se aposentado ou visitante, deverá estabelecer o compromisso de permanência no 
Ifes por, no mínimo, o período de vigência da bolsa solicitada; 

b) possuir o título de doutor em programa de Pós-Graduação reconhecido pela CAPES. No caso de título 
obtido em universidade estrangeira, o mesmo deverá estar revalidado, conforme a legislação vigente, antes 
da apresentação da proposta; 
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5.3 – Específicos para a cota de bolsas concedida pela Funcefetes: 

a) ser pesquisador do quadro permanente, aposentado ou visitante do Ifes, em regime de 40 horas ou 
dedicação exclusiva. Se aposentado ou visitante, deverá estabelecer o compromisso de permanência no 
Ifes por, no mínimo, o período de vigência da bolsa solicitada; 

b) possuir o título de doutor ou mestre em programa de Pós- Graduação reconhecido pela CAPES. No caso 
de título obtido em universidade estrangeira, o mesmo deverá estar revalidado, conforme a legislação 
vigente, antes da apresentação da proposta; 

c) observar as obrigações contratuais específicas desta agência financiadora com relação à documentação 
necessária para a contratação e acompanhamento do seu projeto. 

5.4 – Específicos para a cota de bolsas concedida pelo Ifes: 

a) ser pesquisador do quadro permanente, aposentado ou visitante do Ifes, em regime de 40 horas ou 
dedicação exclusiva. Se aposentado ou visitante, deverá estabelecer o compromisso de permanência no 
Ifes por, no mínimo, o período de vigência da bolsa solicitada; 

b) possuir o título de doutor ou mestre em programa de Pós-Graduação reconhecido pela CAPES. No caso 
de título obtido em universidade estrangeira, o mesmo deverá estar revalidado, conforme a legislação 
vigente, antes da apresentação da proposta. 

6 – REQUISITOS E COMPROMISSOS DOS ESTUDANTES 

6.1 – Gerais: 

a) ser estudante regularmente matriculado em curso de graduação; 

b) não possuir vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas; 

c) receber apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação com qualquer outra bolsa de 
qualquer fonte financiadora; 

d) ter seu currículo atualizado na base de dados da Plataforma Lattes do CNPq; 

e) não possuir qualquer pendência relacionada a projetos e programas institucionais; 

f) ser selecionado e indicado por apenas um orientador e estar vinculado a apenas um projeto; 

g) seguir as determinações de seu orientador no que tange ao cumprimento das atividades consignadas no 
plano de trabalho e na elaboração dos relatórios parcial e final e do resumo expandido; 

h) apresentar os resultados de sua pesquisa na Jornada de Iniciação Científica do Ifes; 

i) no caso de desistência ou substituição, elaborar um relatório detalhando as atividades realizadas, 
relacionando e discutindo os resultados obtidos até então; 

j) devolver à agência financiadora, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) da bolsa de iniciação 
científica recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos não sejam 
cumpridos. 
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6.2 – Específicos para a cota de bolsas concedida pela Funcefetes: 

a) ser estudante matriculado em curso de graduação do Ifes; 

b) observar as obrigações contratuais específicas desta agência financiadora com relação à documentação 
necessária para a contratação e acompanhamento do seu projeto. 

6.3 – Específicos para a cota de bolsas concedida pelo Ifes: 

a) ser estudante matriculado em curso de graduação do Ifes. 

7 – SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1 – A seleção das propostas será feita: 

a) com base no mérito do pesquisador, pela avaliação de seu currículo, realizada pelo Comitê Institucional 
de Iniciação Científica do Ifes; 

b) pela avaliação do projeto de pesquisa, realizada por um consultor ad hoc designado pelo Comitê 
Institucional de Iniciação Científica do Ifes. 

7.2 – O resultado parcial, obtido após a conclusão do processo de seleção e classificação das propostas, 
será julgado por um Comitê Assessor Externo, que possui autonomia para alterar qualquer item das 
avaliações especificadas no item 7.1, definindo o resultado final deste edital. 

8 – PARÂMETROS GERAIS DE PONTUAÇÃO 

8.1 – Quanto à avaliação do mérito do pesquisador, serão utilizados os seguintes critérios: 

a) a pontuação será atribuída exclusivamente em função do que estiver registrado no Currículo Lattes do 
pesquisador, que deverá estar anexado à proposta; 

b) será considerada exclusivamente a produção científica e tecnológica realizada a partir do ano de 2004, 
não havendo limite de pontos; 

c) as publicações listadas no Currículo Lattes deverão ser apresentadas com no mínimo os seguintes 
elementos essenciais: autor; título; periódico ou editora; meio de publicação, impresso ou eletrônico; se 
publicado em meio impresso, página e número ou volume; e ano de publicação; 

d) os trabalhos apenas SUBMETIDOS não serão pontuados. Trabalhos NO PRELO ou ACEITOS para 
publicação serão considerados no processo de avaliação; 

e) a nota final do currículo do orientador será expressa por valor inteiro, calculado dividindo-se o número de 
pontos aferidos na avaliação pelo maior número de pontos atribuídos a currículo de pesquisador na grande 
área de conhecimento que tenha apresentado proposta a este edital e multiplicando o resultado por 100 
(cem), cabendo arredondamento para cima (decimal maior ou igual a 0,5) ou para baixo (decimal menor que 
0,5). 

8.2 – Quanto à avaliação do projeto, serão utilizados os seguintes critérios: 

a) a pontuação referente ao projeto será atribuída por um consultor ad hoc designado pelo Comitê 
Institucional de Iniciação Científica, conforme instrumento de avaliação proposto por este; 

b) para projetos já aprovados por órgãos de fomento à pesquisa ou que estiverem recebendo apoio 
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financeiro da iniciativa privada, atribuir-se-á nota máxima na avaliação do mérito técnico-científico e 
viabilidade técnica e financeira, sendo necessario apresentar o documento comprobatório do financiamento 
juntamente com a proposta; 

c) a nota final do projeto será expressa por valor inteiro, calculado dividindo-se o número de pontos aferidos 
pelo maior número de pontos possível no instrumento de avaliação e multiplicando o resultado por 100 
(cem), cabendo arredondamento para cima (decimal maior ou igual a 0,5) ou para baixo (decimal abaixo de 
0,5); 

d) projetos que não atingirem a nota mínima de 70, já computado o arredondamento, serão 
desclassificados. 

8.3 – A classificação dos projetos será feita por área de conhecimento com base na pontuação geral da 
proposta apresentada, dada pela média ponderada entre a nota do currículo do orientador, com peso de 
40%, e a nota do projeto, com peso de 60%, cabendo arredondamento para cima (decimal acima ou igual a 
0,5) ou para baixo (decimal abaixo de 0,5). 

9 – CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS APROVADOS 

9.1 – Após a divulgação do resultado final da seleção das propostas ocorrerá a contratação dos projetos, 
em que o orientador deverá indicar um estudante, apresentando a seguinte documentação: 

a) formulario de inscrição do estudante; 

b) currículo Lattes do estudante; 

c) duas cópias dos seguintes documentos: 

c.1. carteira de identidade (RG); 

c.2. cadastro de pessoa física (CPF), se não houver indicação no RG; 

c.3. comprovante de residencia do estudante; 

d) termo de compromisso firmado pelo estudante e pelo orientador. 

10 – ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E CONCLUSÃO DE PROJETOS CONTRATADOS 

10.1 – O acompanhamento dos projetos de iniciação científica  aprovados e contratados nos termos deste 
edital será realizado por meio do exame de um relatório parcial, que deverá: 

a) ser redigido pelo estudante, sob orientação de seu orientador, que deverá emitir um parecer sobre o 
desenvolvimento do estudante; 

b) retratar a evolução e o aprendizado do estudante, exibindo e discutindo os resultados atingidos até então; 

c) refletir a execução das atividades consignadas no plano de trabalho, relacionando-as com os prazos 
previstos no cronograma do projeto de iniciação científica; 

d) ser encaminhado pelo orientador até o dia 31 de janeiro do ano subsequente ao de contratação do 
projeto, atendendo às condições enumeradas no item 10.5; 

e) ser examinado pelo Comitê Institucional de Iniciação Científica do Ifes, que poderá encaminhar parecer 
ao orientador quando considerar necessario. 
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10.2 – A avaliação dos projetos de iniciação científica será realizada por meio da avaliação do relatório final, 
que deverá: 

a) ser redigido pelo estudante, sob orientação de seu orientador, que deverá emitir um parecer sobre o 
desenvolvimento do estudante; 

b) retratar a evolução e o aprendizado do estudante, exibindo e discutindo os resultados atingidos; 

c) refletir a execução das atividades consignadas no plano de trabalho, relacionado-as com os prazos 
previstos no cronograma do projeto de iniciação científica; 

d) ser encaminhado pelo orientador até o dia 31 de agosto do ano subsequente ao de contratação do 
projeto, atendendo às condições enumeradas no item 10.5; 

e) ser avaliado por consultor ad hoc, contemplando os seguintes aspectos: 

e.1. conteúdo, qualidade e organização metodológica do texto do relatório; 

e.2. execução do plano de trabalho do bolsista com relação ao cronograma; 

e.3. impacto e qualidade dos resultados obtidos; 

e.4. participação em eventos, publicações e premiações. 

10.4 – Os relatórios finais que não forem aprovados poderão, a critério do Comitê Institucional de Iniciação 
Científica do Ifes, ser devolvidos aos respectivos orientadores para reformulação. A não reapresentação do 
relatório reformulado, conforme as recomendações do Comitê Institucional de Iniciação Científica do Ifes, 
caracterizará uma pendência com o Pibic/Ifes. 

10.5 – Os relatórios parciais e finais e resumos expandidos deverão: 

a) Estar formatados rigorosamente de acordo com os modelos indicados pelo Comitê Institucional de 
Iniciação Científica do Ifes, disponíveis na página do Pibic/Ifes na Internet; 

b) Ser encaminhados como anexos a mensagens enviadas ao endereço eletrônico pibic@ifes.edu.br, a 
partir do endereço eletrônico que constar no formulario de cadastro do pesquisador, conforme os prazos 
determinados neste edital. NO TEXTO das mensagens, às quais estará anexado cada arquivo, deverão 
constar: 

b.1. o título do projeto de iniciação científica; 

b.2. o número e a referência do edital ao qual o projeto está vinculado; 

b.3. o nome do estudante vinculado ao projeto como bolsista de iniciação científica; 

b.4. o nome, o campus e a coordenação em que está lotado o pesquisador. 

10.6 – O sucesso no recebimento dos arquivos dos relatórios parcial e final e do resumo expandido serão 
confirmados através de e-mail de resposta da coordenação do Pibic/Ifes. 

10.7 – Apenas será caracterizada a conclusão do projeto de iniciação científica pelo estudante e a 
conclusão da orientação pelo pesquisador, fazendo jus aos respectivos certificados, se satisfeitas todas as 
seguintes condições: 
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a) apresentação do relatório parcial; 

b) aprovação do relatório final; 

c) apresentação do resumo expandido; 

d) apresentação do trabalho na Jornada de Iniciação Científica, quando deverá ser examinado e aprovado 
por membro do Comitê Assessor Externo. 

10.8 – Para os projetos com bolsa financiada pela Funcefetes, deverão ser observadas adicionalmente as 
condições previstas em contrato celebrado com esta agência financiadora, relacionadas ao 
acompanhamento, avaliação e conclusão dos projetos de iniciação científica. 

11 – RECURSOS 

Para os pedidos de recurso, além do prazo e condições estabelecidos neste edital, fica explicitado que o 
fórum de julgamento é o Comitê Institucional de Iniciação Científica do Ifes, o qual poderá encaminhar o 
pleito para o mesmo membro do Comitê Assessor Externo que participou do processo de seleção ou, em 
casos específicos, para outro consultor ad hoc. 

12 – CASOS OMISSOS 

Os casos omissos neste edital, bem como interpretações discrepantes acerca de sua aplicação, serão 
resolvidos no âmbito do Comitê Institucional de Iniciação Científica do CEFETES. 

13 – AVALIAÇÃO DO PIBIC  

Os órgãos ou agências de fomento que concedem bolsas ao PIBIC poderão, a qualquer momento, proceder 
à avaliação in loco do Programa. 

14 – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

Publicação do edital 4 de maio de 2009 

Inscrições para o processo seletivo 4 a 29 de maio de 2009 

Avaliação dos projetos 1º a 22 de junho de 2009 

Divulgação da classificação 29 de junho de 2009 

Pedidos de recurso 29 de junho a 1º de julho de 2009 

Divulgação do resultado final 9 de julho de 2009 

Contratação dos projetos aprovados 28 a 30 de julho de 2009 
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15 – COMITÊ INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CEFETES 

A composição do Comitê Institucional de Iniciação Científica está disponível na página do Pibic/Ifes na 
Internet. 

16 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

16.1 – A página do Pibic/Ifes na Internet encontra-se no endereço: 

http://pibic.ifes.edu.br 

16.2 – Outras informações poderão ser obtidas junto à Coordenação do Pibic/Ifes no endereço eletrônico: 

 pibic@ifes.edu.br. 

 

 

 

Vitória, 4 de maio de 2009. 

 

 

 

 

Roberto Pereira Santos 

Gerente de Pesquisa 

 Renato Tannure Rotta Almeida 

Coordenador do Pibic/Pivic-Ifes 

 
 


