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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

EDITAL Nº 15, de 10 de junho de 2014 
 

A Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação no uso das 
atribuições, que lhe são conferidas pelo Art. 19, II, do Estatuto do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, torna público o RESULTADO referente 
ao processo seletivo ao Programa de Incentivo à Produção Científica conforme 
estabelecido pelo Edital PRPGI nº 06, de 04/04/2014. 

 
1. Aprova os projetos: 

 

Projeto Requerente 

Desempenho bioeconômico de ovinos 
suplementados em pastagens irrigadas de capim 
Tanzânia (Panicum maximum cv. Tanzânia I) 
manejadas sob lotação rotacionada e adubação 
nitrogenada. 

André Mantegazza Camargo 

Qualidade da carne de frangos e a incidência de 
PSE em abatedouros do nordeste do Brasil 

Arlan Silva Freitas 

Estudo da disseminação de Salmonella spp. 
Escherichia coli na cadeia de produção de frangos 
de corte da Mesorregião Norte do Maranhão. 

Daniela Aguiar Penha Brito 

Eficiência da inserção do tanino condensado de 
sabiá (mimosa caesalpinifolia) na alimentação de 
caprinos sobre a infecção helmíntica e o perfil 
proteico e bioquímico sérico. 

Danilo Rodrigues Barros Brito 

Ganho compensatório de suínos em terminação; 
alimentados com ractopamina e seus efeitos no 
desempenho, qualidade da carcaça e da carne. 

Esperança Maria de Jesus 
Barbosa 

Diversidade parasitária e genética do híbrido 
tambatinga (Colossoma macropomum x Piaractus 
brachypomus) cultivados na região da Baixada 
Maranhense- Brasil. 

Fernanda Helena Bastos 
Ramos 

Identificação melecular da microbiota deteriorante do 
leite bovino em propriedades leiteiras do estado do 
Maranhão. 

Joyce Bitencourt Athayde Lima 

Caracterização Genética da microbiota deteriorante 
do leite bovino produzido no estado do Maranhão. 

Kleydejanay Lima de Lemos 

Desempenho produtivo e qualidade da carne de 
caprinos sem padrão racial definido (SPRD) machos 
castrados e inteiros submetidos à suplementação 
com vitamina e (acetato-alpha-tocoferol). 

Lucimeire Amorim Castro 
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Identificação de bezerros persistentemente 
infectados (P.I) pelo vírus da diarreia viral bovina 
(BVDV) em rebanhos bubalinos da baixada 
maranhense, Brasil. 

Sonália Ferreira da Paixão 
Guterres 

 
2. Do Apoio Financeiro 

 
Aos projetos aprovados será concedido apoio financeiro no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). O qual deverá ser aplicado durante o prazo de 1 (um) ano contado a 
partir da data de publicação deste Edital, ou seja, até 10 de junho de 2015,  prorrogado 
por mais 6 (seis) meses a pedido do candidato, via protocolo, endereçada a PRPGI, 
com antecedência de 30 (trinta) dias antes de expirar o fim do prazo.  
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Profª. Drª. Natilene Mesquita Brito 
Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

Portaria DOU 4350 de 13 de setembro de 2012 


