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CAMPUS ORIENTADOR NOME DO PROJETO Inicio Final

14999015-12 SVC PIBID/IFMT/SVC – 2014/2018 mar/14 mar/18

14888025-12 SVC Gilda Aparecida Machado e Silva fev/14 fev/16

14888026-12 SVC Fagner da Silva Martins Leão mai/14 dez/14

14888040-12 SVC set/13 set/14

14888041-12 SVC Sidney Fernandes Bandeira fev/14 dez/14

14888042-12 SVC Oalas A. Morais dos Santos mai/13 abr/14

14888043-12 SVC Oalas A. Morais dos Santos mar/14 jul/15

SVC Isabela Codolo de Lucena mai/15 ago/17

SVC Aparecida Sofia Taques mai/15 dez/16

SVC Alexandra de Paiva Soares ago/14 set/16

NUMERO DO 
REGISTRO

Marcos Vinicius Ferreira Vilela/ 
Dayse Iara de Oliveira Ferreira / 

Leandro Carbo/Geison Jader 
Mello/ Arnaldo Gonçalves de 

Campos

Teste de Eficácia de acaricidas em Riphicephalus Boophilus microplus em rebanho 
bovino leiteiro do Campus São Vicente.

A construção do conhecimento musical no curriculo escolar: Fundamentos, 
objetivos e formação profissional.

Rita de Cassia dos Santos 
Penteado

Efeito de Crotalaria ochroleuca e cama de frango no controle de nematoides das 
galhas (Meloidogine spp.) na cultura da soja.

Características Morfométricas, Rendimentos e composição do filé de tambatinga 
(Colossoma macropomum x Piaractus brachypomum) em diferentes categorias de 

peso.

Concentração de nitrito em salames caseiros disponóveis no comércio informal do 
interior de Mato Grosso.

Composição iônica da deposição atmosférica total de área com intensa atividade 
agrícola de Mato Grosso.

15888206-12 Efeito das condições edafoclimáticas sobre a dinâmica populacional de Caryocar 
brasiliense (pequizeiro)

15888208-12 Obtenção de óleo em ácidos graxos poli-insaturados a partir de resíduos de pescado 
empregando tecnologia ultrassônica

15777246-12 Balanço de nutrientes e metais pesados em sistemas de produção submetidas à 
aplicação de dejetos de suínos.
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16888005-12 SVC dez/14 nov/16

16888018-12 SVC Larissa Beraldo Kawashima abr/16 abr/17

16888025-12 SVC Hérica Clair Garcez Nabuco mai/16 mai/17

16888031-12 SVC Mauricio Prado Catharino Uso da ferramenta Moodle no processo de ensino- aprendizagem no ensino médio jun/16 jun/17

16888034-12 SVC Victor Arlindo Taveira de Matos Comportamento de genótipos de girassol em Mato Grosso fev/16 ago/17

16888077-12 SVC Relação Valina: lisina para frangos de corte em região de clima quente ago/16 out/16

16888111-12 SVC dez/16 fev/16

17888015-12 SVC Fernanda Martins Dias Potencial fisiológico de sementes de soja salva produzidas em Campo Verde – MT abr/16 mai/17

17888016-12 SVC Fernanda Martins Dias mai/16 jun/17

17888017-12 SVC Fernanda Martins Dias abr/16 mai/17

17888018-12 SVC Fernanda Martins Dias abr/16 mai/17

17888019-12 SVC Fernanda Martins Dias Potencial fisiológico de sementes de soja para a safra 2016/2017 abr/16 mai/17

17888020-12 SVC Fernanda Martins Dias mai/16 jun/17

Roberta Martins Gomes da Silva 
Borges

Tolerância ao calor de ovinos criados em Mato Grosso: Parâmetro 
comportamentais, fisiológicos e produtivos

Sentidos e significados da educação fisica para os alunos do IFMT – CAMPUS SAO 
VICENTE: A pesquisa – ação como forma de construção coletiva de conhecimento

Altura de vôo de coleobrocas em área de transição de cerrado e pantanal em Mato 
Grosso.

Silvana A. Pedroso Vitalino 
Barbosa

Marleide Guimarães de Oliveira 
Araújo

Métodos de Insensibilização pré-abate e avaliação sobre a qualidade da carne em 
tambatingas ( colossoma Macropomum X Piaractus brachypomus)

Qualidade fisiológica de semestres de cultivares de trigo provenientes de plantas 
afetadas por brusone

Danos causados por umidade e alta temperatura no vigor de sementes de soja 
simulando condições inadequadas de armazenamento.

Influencia da disponibilidade hídrica e da temperatura no potencial fisiológico de 
sementes de milho 

Potencial fisiológico de sementes de diferentes genótipos de trigo em condições de 
calor e seca 
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17888021-12 SVC André Luís de Andrade abr/16 mai/17Desempenho de genótipos de feijoeiro – comum (Phaseolus vulgarisL ) em Campo 
Verde – MT
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