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PREMIAÇÃO XXIII SEMIC 
 
 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPPG) da UEFS, por meio da Coordenação 
de Iniciação Científica (IC), tem a satisfação de anunciar os estudantes premiados no 
XXIII Seminário de Iniciação Cientifica (SEMIC 2019). 
 
Considerando a “Nota da Administração Central sobre o Covid-19” (13/03/2020), não 
será realizada a cerimônia de entrega dos certificados dos premiados do SEMIC 2019. 
Os certificados serão enviados por email, para os estudantes premiados, e podem ser 
retirados presencialmente na Coordenação de IC, a partir do dia 23 de março de 2020. 
 
A premiação destaca os trabalhos dos bolsistas dos Programas de Iniciação Científica 
da Instituição, cujas modalidades são CNPq (PIBIC, PIBIC-Af e PIBITI) FAPESB e UEFS, 
além dos estagiários do Programa Estágio Voluntário de Iniciação Científica ou 
Tecnológico (PEVIC/UEFS). 
 
Os trabalhos são analisados pelas apresentações oral e pôster no SEMIC (avaliados por 
professores da UEFS e por pesquisadores/avaliadores externos, representantes do 
CNPq) e pela apresentação do Relatório Técnico Final e do Resumo do SEMIC 
(avaliados por professores da UEFS e por pesquisadores/avaliadores externos). 
  
A classificação dos bolsistas em cada modalidade é distribuída por três grandes áreas 
de conhecimento, a saber: Ciências da Vida; Ciências Sociais Aplicadas, Humanas e 
Filosofia, Educação, Letras e Artes; e Engenharias, Ciências Exatas e da Terra. Todos os 
premiados recebem certificado, e os discentes que ficaram em primeiro lugar são 
indicados pela UEFS para participarem da Jornada Nacional de Iniciação Científica 
(JNIC), que acontece anualmente, durante a Reunião Anual da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC).  
 



GRANDE ÁREA: CIÊNCIAS DA VIDA 
 
CNPq 
 
1º. Lugar - Gabriel Santos de Jesus, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) Claudineia 

Regina Pelacani Cruz, com o trabalho intitulado “Avaliação de crescimento e diagnose 

de deficiências em micronutrientes em plantas de Physalis angulata L.”, na modalidade 

ORAL, bolsa PIBIC/CNPq. 

 
2º. – Lugar - Rafael Lima Oliveira, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) José Raniere 
Ferreira de Santana, com o trabalho intitulado “Estabelecimento in vitro e 
multiplicação de Juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.)”, na modalidade ORAL, bolsa PIBIC 
/CNPq. 
 
3º. Lugar - Karole Brito Alves Costa, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) Thereza 
Christina Bahia Coelho , com o trabalho intitulado “Regionalização da saúde mental: 
uma análise da distribuição dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) no estado da 
Bahia”, na modalidade ORAL - bolsa PIBIC/CNPq. 
 
PIBIC/FAPESB 
  
1º. Lugar - Deciane Oliveira Sousa Dias Rosendo, tendo como orientador(a) o(a)  
Prof.(a) Juliana Laranjeira Pereira dos Santos, com o trabalho intitulado “Prevalência e 
possíveis fatores associados de Transtorno de estresse pós-traumático(TEPT) em Feira 
de Santana - Ba”, na modalidade ORAL - bolsa PIBIC/FAPESB. 
 
2º. Lugar - Alana Merces de Almeida, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) Maria 
Lúcia Silva Servo, com o trabalho intitulado: “Estresse no processo de trabalho da 
equipe da Estratégia Saúde da Família do bairro Pampalona, Feira de Santana-BA”, na 
modalidade PÔSTER - bolsa PIBIC/FAPESB. 
 
3º. Lugar - Rebeca Santos Vieira da Silva, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) Lia 

d'Afonsêca Pedreira de Miranda , com o trabalho intitulado “Caracteres 

morfofuncionais associados à fenologia foliar e ao balanço hídrico de Tibouchina 

pereirae Brade & Markgr.(Melastomataceae) em afloramento rochoso na Chapada 

Diamantina, Bahia”, na modalidade ORAL - bolsa PIBIC/FAPESB. 

PROBIC/UEFS 
  
1º. Lugar - Beatriz Santos Serra Teixeira, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) Isaac 

Suzart Gomes Filho, com o trabalho intitulado “Correlação entre níveis sanguíneos de 

colesterol HDL e descritores clínicos periodontais em indivíduos com síndrome 

metabólica”, na modalidade PÔSTER - bolsa PROBIC/UEFS. 



2º. Lugar - Gabrielly Santos Gonçalves, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) Flora 

Acuña Juncá, com o trabalho intitulado “Estratégias alimentares em girinos bentônicos 

de poças temporárias”, na modalidade PÔSTER - bolsa PROBIC/UEFS. 

3º. Lugar - Leonardo Leoni Dias, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) Valéria Souza 

Freitas, com o trabalho intitulado “Prevalência e possíveis fatores associados aos 

tumores de glândulas salivares: Um estudo descritivo no Município de Feira de 

Santana”, na modalidade PÔSTER - bolsa PROBIC/UEFS. 

 
PEVIC/UEFS 
 
1º. Lugar - Joice da Silva Santos, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) José de Bessa 
Junior, com o trabalho intitulado “Deficiência de vitamina D e crise álgica em pacientes 
com Doença Falciforme na região metropolitana de Feira de Santana-BA”, na 
modalidade PÔSTER - estágio PEVIC/UEFS. 
 
2º. Lugar – Vitor Hugo Oliveira Mota, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) Marilza 
Neves do Nascimento, com o trabalho intitulado “Produção de mudas de Physalis 
angulata sob diferentes colocações de malhas coloridas”, na modalidade PÔSTER - 
estágio PEVIC/UEFS.  
 
3º. Lugar – Taislane Silva Bastos, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) Flávio França, 
com o trabalho intitulado “Recuperação da floresta da Base de inselbergue Monte 
Alto, Feira de Santana, Bahia”, na modalidade PÔSTER - estágio PEVIC/UEFS. 
 
 

GRANDE ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, HUMANAS E FILOSOFIA, 
EDUCAÇÃO, LETRAS E ARTES 

  
CNPq 
 
1º. Lugar - Ieda Tanan da Silva, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) Alessandra 
Alexandre Freixo, com o trabalho intitulado “Aprendendo diversidade e classificação 
botânica por meio da experiência do Herbário Digital da EFA”, na modalidade ORAL - 
bolsa PIBIC/CNPq. 
 
2º. Lugar - Alexea Santos de Santana Bonfim, tendo como orientador(a) o(a)  Prof.(a) 
Cleiton Silva de Jesus, com o trabalho intitulado “Desvalorização Cambial e seu 
Impacto na Inflação no Brasil”, na modalidade ORAL - bolsa PIBIC/CNPq. 
 
3º. Lugar - Mylena Jannis de Oliveira Santos, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) 
Marinalva Lopes Ribeiro, com o trabalho intitulado “A base epistemológica da 
avaliação da aprendizagem implementada por professores participantes da pesquisa-
ação colaborativa”, na modalidade ORAL - bolsa PIBIC-AF/CNPq. 
 
PIBIC/FAPESB 



 
1º. Lugar – Ákila Soares de Britto, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) Nacelice 
Barbosa Freitas, com o trabalho intitulado “Análise da qualidade de vida em área de 
desertificação com base nos indicadores socioeconômicos nos municípios de glória e 
uauá, situados no pólo de Jeremoabo-Ba”, na modalidade ORAL - bolsa PIBIC/FAPESB. 
 
2º. Lugar - Joana Clara Silva Santiago, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) Clovis 
Frederico Ramaiana Moraes Oliveira, com o trabalho intitulado “As mulheres contra 
"besta-fera"- A atuação feminina nas lutas sociais do submédio do São Francisco(1968-
1994)”, na modalidade ORAL - bolsa PIBIC/FAPESB. 
 
3º. Lugar –Cibelle Assis de Souza, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) Cláudia 
Elisiane Ferreira dos Santos, com o trabalho intitulado “Músicas indígenas: 
identidades sonoras da residência indígena da Universidade Estadual de Feira de 
Santana”, na modalidade PÔSTER - bolsa PIBIC/FAPESB. 
 
PROBIC/UEFS 
  
1º. Lugar - João Henrique Lima Almeida, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) 
Wagner Teles de Oliveira, com o trabalho intitulado “A análise dos eventos privados 
no behaviorismo radical à luz de Wittgenstein”, na modalidade PÔSTER - bolsa 
PROBIC/UEFS. 
 
2º. Lugar - Ione Machado Santos, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) Valter 
Guimarães Soares, com o trabalho intitulado “Representações de papéis de gênero em 
Seara Vermelha (1946), de Jorge Amado”, na modalidade PÔSTER - bolsa 
PROBIC/UEFS. 
 
3º. Lugar - Laís de Souza Silva, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) Simone 
Marques Braga, com o trabalho intitulado “A criação musical no contexto das 
atividades desenvolvidas através do PIBID de MÚSICA da UEFS”, na modalidade 
PÔSTER - bolsa PROBIC/UEFS.  
 
PEVIC/UEFS 
 
1º. Lugar - Matheus Souza Dantas, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) 
Rosembergue Valverde de Jesus, com o trabalho intitulado “Inserção Comparada da 
Economia Brasileira com os as demais Economia do BRICS (Rússia, Índia, China e África 
do Sul) nas Cadeias Globais de Valor”, na modalidade PÔSTER - estágio PEVIC/UEFS. 
 
2º. Lugar - Raimundo Borges da Mota Junior, tendo como orientador(a) o(a)  Prof.(a) 
Claudio Cledson Novaes, com o trabalho intitulado “Vidas Secas: de literatura e outras 
leituras do ser-tão cinematográfico”, na modalidade PÔSTER - estágio PEVIC/UEFS. 
 
3º. Lugar - Kleyverson Rodrigues dos Santos, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) 
Adriana Santos Tabosa, com o trabalho intitulado “O problema da virtude cívica em 



Aristóteles: pode um bom homem ser um bom cidadão?”, na modalidade PÔSTER -
estágio PEVIC/UEFS. 
 
 

GRANDE ÁREA: ENGENHARIAS, CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
 
CNPq 
 
1º. Lugar - Mateus Lima Fonseca da Conceição, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) 
Germano Pinto Guedes, com o trabalho intitulado “Desenvolvimento de uma Estação 
Autônima para Monitoramento Atmosférico”, na modalidade ORAL - bolsa PIBIC-
AF/CNPq. 
 
2º. Lugar - Elis Cristina Silva Sales, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) Vera 
Aparecida Fernandes Martin, com o trabalho intitulado “Determinação de Parâmetros 
Físicos, Químicos e Geométricos para o par de Galáxias Interagentes ESO 505-IG 030 e 
ESO 505-IG 031”, na modalidade ORAL - bolsa PIBIC/CNPq. 
 
3º. Lugar - Júlia Vitória Leal do Rosário, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) 

Angélica Maria Lucchese, com o trabalho intitulado “Avaliação sazonal da composição 

química e teor de óleos essenciais de um acesso de Lippia origanoides”, na modalidade 

ORAL - bolsa PIBIC/CNPq. 

PIBIC/FAPESB 
  
1º. Lugar - Rafael Oliveira Bessa de Souza, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) 
Washington de Jesus Sant'Anna da Franca Rocha, com o trabalho intitulado 
“Aplicação da espectrorradiometria na identificação dos elementos químicos das 
rochas máficas e ultramáficas no Vale do Curaça”, na modalidade PÔSTER - bolsa 
PIBIC/FAPESB. 
 
2º. Lugar - Lindelmo Havallon da Silva Pinto Azevedo, tendo como orientador(a) o(a) 
Prof.(a) Márcia Lissandra Machado Prado, com o trabalho intitulado “Projeto de 
Controladores Robustos para um Sistema Barra-bola”, na modalidade ORAL - bolsa 
PIBIC/FAPESB. 
 
3º. Lugar - Paulo Roberto Santana Oliveira, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) 
Rosângela Leal Santos, com o trabalho intitulado “A ocorrência de eventos extremos 
de secas no município de Ipirá-BA e seus rebatimentos na produção de feijão no 
período de 2005 a 2015”, na modalidade PÔSTER - bolsa PIBIC/FAPESB. 
 
PROBIC/UEFS 
 
1º. Lugar - Roquelí Gabriela do Nascimento de Oliveira, tendo como orientador(a) 
o(a) Prof.(a) Giovani Brandão Mafra de Carvalho, com o trabalho intitulado “Produção 
de uma cerveja tipo ale utilizando café (coffea arabica) proveniente da região da 



chapada diamantina como aromatizante”, na modalidade PÔSTER - bolsa 
PROBIC/UEFS.  
 
2º. Lugar - Jayne Alencar de Melo, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) Eduardo 
Brescansin de Amôres, com o trabalho intitulado “Identificação de galáxias no 
infravermelho”, na modalidade PÔSTER - bolsa PROBIC/UEFS. 
 
3º. Lugar - Mirele Pereira da Silva, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) Kisnney 

Emiliano de Almeida com o trabalho intitulado “Grupos de Tranças”, na modalidade 

PÔSTER -  bolsa PROBIC/UEFS. 

PEVIC/UEFS 
 
1º. Lugar - Rafael Cruz Cordeiro, tendo como orientador(a) o(a) Prof.(a) Patrícia dos 

Santos Nascimento, com o trabalho intitulado “Análise comparativa de dois métodos 

de Evapotranspiração Potencial para o Município de Cruz das Almas (BA)”, na 

modalidade PÔSTER - estágio PEVIC/UEFS. 

2º. Lugar - João Carlos dos Reis Carneiro de Oliveira, tendo como orientador(a) o(a) 

Prof.(a) Carlos Alberto de Lima Ribeiro, com o trabalho intitulado “Estudos sobre 

defeitos topológicos através do formalismo da gravitação”, na modalidade PÔSTER - 

estágio PEVIC/UEFS. 

3º. Lugar - José Robson dos Santos Costa Júnior, tendo como orientador(a) o(a) 

Prof.(a) Taís Silva de Oliveira Brandão, com o trabalho intitulado “Estudo físico-

químico na infusão e clarificação de licores de umbu-cajá, obtidos a partir das frutas e 

polpa das frutas”, na modalidade PÔSTER – estágio PEVIC/UEFS. 

Feira de Santana, 16 de março de 2020. 


