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RESULTADO 

 

O Prêmio UFG de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, 

criado pela Universidade Federal de Goiás em 2013, tem como objetivo principal destacar 

estudantes participantes do Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica 

desta Universidade (PIICT-PRPPG/UFG), coordenado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Inovação. 

O III Prêmio UFG de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

consiste na concessão do certificado de reconhecimento ao estudante e ao orientador 

pela relevância e qualidade do trabalho desenvolvido. 

 

 

DATA E LOCAL DE ENTREGA DO PRÊMIO 

A entrega do prêmio acontecerá no dia 18/12/2015 (sexta-feira) às 08h30min 

no Auditório da Biblioteca Central/UFG - Campus Samambaia, durante a reunião do 

CONSUNI. Os premiados e seus orientadores estão convidados a comparecerem para a 

cerimônia de premiação. 

 

 

TRABALHOS PREMIADOS 

A seleção dos melhores trabalhos deu-se em conformidade com o regulamento 

estabelecido, publicado no dia 29/10/2015 e foi coordenado pela Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Inovação. 

Os todos os trabalhos foram avaliados pelo Comitê Interno de IDTI/UFG e pelo 

Comitê Externo do CNPq. O resultado da premiação foi referendado pelos dois comitês, 

no contexto da qualidade e relevância tecnológica. A seguir estão listados os vencedores, 

considerando as diferentes áreas do conhecimento: 
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Ciências Agrárias 

1. Leonardo Martins Santana/PIBITI, premiado com o trabalho intitulado “Construção e 

análise de uma biblioteca de cDNA de Aspergillus fumigatus cultivado em bagaço de 

cana-de-açúcar como fonte de carbono”, pesquisa orientada pela Profa. Dra. Fabrícia 

Paula de Faria/Escola de Agronomia 

2. Josyanne Rodrigues de Freitas/PIBITI, premiada com o trabalho intitulado 

“Proposta de formulação terapêutica de uso veterinário empregando o extrato de 

barbatimão e de tabaco”, pesquisa orientada pelo Prof. Dr. Luiz Antônio Franco da 

Silva/Escola de Veterinária e Zootecnia. 

 

Ciências Biológicas 

1. João Victor Batalha de Carvalho/PIVITI, premiado com o trabalho intitulado 

“Aplicação na técnica de ELISA de anticorpos anti-IgG produzidos no CEPRACO”, 

pesquisa orientada pela Profa. Dra. Flávia Aparecida de Oliveira/Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública. 

2. Leonardo Lopes da Luz/PIVITI, premiado com o trabalho intitulado “Produção de 

anticorpos policlonais e controle de qualidade de hidrobomas anti-norovírus”, pesquisa 

orientada pela Profa. Dra. Adriana de Moraes Costa Crespo/Instituto de Patologia Tropical 

e Saúde Pública. 

 

Ciências da Saúde 

1. Rayssa Daianne Pedrosa Moura/PIBITI, premiada com o trabalho intitulado 

“Planejamento, síntese e avaliação farmacológica de novos candidatos a protótipos de 

fármacos antitumorais, complexados com rutênio”, pesquisa orientada pelo Prof. Dr. 

Ricardo Menegatti/Faculdade de Farmácia. 

2. Vítor Pureza Cardoso/PIVITI, premiado com o trabalho intitulado “Avaliação da 

produção de furanocumarinas (psoraleno e bergapteno) frente a vários substratos no 

plantio de Brosimum gaudichaudii Trecul (Moraceae)”, pesquisa orientada pelo Prof. Dr. 

José Realino de Paula/Faculdade de Farmácia. 

 

Ciências Exatas e da Terra 

1. Rodrigo Alexandre dos Santos/PIBITI, premiado com o trabalho intitulado 

“Desenvolvimento de um injetor hidrodinâmico para microssistemas eletroforético”, 

pesquisa orientada pelo Prof. Dr. Wendell Karlos Tomazelli Coltro/Instituto de Química. 
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2. Giovanna Sousa Pereira/PIBITI, premiada com o trabalho intitulado “ Estudo do 

desempenho eletroquímico de extrato bruto fonte de enzima peroxidase obtida de tecidos 

vegetais para reação de redução de peróxido de hidrogênio em solução”, pesquisa 

orientada pelo Prof. Dr. Flávio Colmati Júnior/Instituto de Química. 

 

Engenharias 

1. Isadora Ferreira de Amorim/PIVITI, premiada com o trabalho intitulado “Avaliação da 

degradação e da redução da toxicidade do antibiótico tetraciclina pelo fungo Pycnoporus 

sanguineus”, pesquisa orientada pela Profa. Dra. Mariângela Fontes Santiago/Faculdade 

de Farmácia. 

2. Guilherme de Faria Cordeiro/PIBITI, premiado com o trabalho intitulado “Avaliação 

da degradação e da redução da toxicidade do antibiótico tetraciclina pelo fungo Pleurotus 

ostreatus”, pesquisa orientada pela Profa. Dra. Mariângela Fontes Santiago/Faculdade de 

Farmácia. 

 

Linguística Letras e Artes 

1. Bruno Gomes/PIVITI, premiado com o trabalho intitulado “Um estudo sobre 

melhorias para a restauração e otimização de imagens de manuscritos goianos da 

escravidão”, pesquisa orientada pela Profa. Dra. Maria Helena de Paula/Regional Catalão. 

2. Rafael Gomes Rodrigues/PIBITI, premiado com o trabalho intitulado 

“Desenvolvimento de website para arquivo e disponibilização de manuscritos sobre a 

escravidão Negra em Goiás”, pesquisa orientada pela Profa. Dra. Maria Helena de 

Paula/Regional Catalão. 

 

 

Goiânia, 08 de dezembro de 2015 

 

 

 
Maria Clorinda Soares Fioravanti 


