
 

 

Prezada/o Professor/a Orientador/a do Programa de Iniciação a Pesquisa, Criação e Inovação (PIPCI) da 
UFSB. 
Prezado/a Estudante Bolsista do PIPCI. 
 
 Como solicitado pela Coordenação do Programa, estamos encaminhando a ordem de apresentação 
oral dos trabalhos executados por vocês, a qual ocorrerá em 23/10, no 5o. Congresso de Iniciação a 
Pesquisa, Criação e Inovação (CIPCI) da UFSB, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia/2019.  
 
 A apresentação do/a bolsista terá duração 10 min com 5 minutos de arguição, será avaliada por 
uma banca e cumprirá os requisitos das agências de fomento (CNPq e Fapesb) que financiam e certificam o 
PIPCI.  
 As apresentações acontecerão nos 3 turnos do dia 23/10, na sala Barra Velha. Verifique no arquivo 
anexo qual é a sessão de apresentação do referido trabalho.  
 É solicitado ao/à bolsista que: 
1. Chegue com devida antecedência do início de sua sessão de apresentação e permaneça mesmo após 
sua apresentação, de forma a valorizar as apresentações dos/as demais bolsistas e a evitar a 
movimentação desnecessária no recinto, o que pode atrapalhar a concentração dos/as envolvidos/as. 
2. Traga sua apresentação pronta, em um “pendrive”, para ser entregue a um/a monitor/a no início de sua 
sessão.. 
3. Assine a lista de presença de posse do/a monitor/a da sessão, pois ela será encaminhada à DPCI. 
 
 É solicitado ao/à orientador/a que: 
1. Esteja presente durante a apresentação do/a bolsista. Sua permanência durante toda a sessão não é 

exigida, mas seria muito apreciada. 
2. Assinar a lista de presença de posse do monitor/a da sessão. 
 
 Mais informações: 
- Comissão local da  SNCT/2019 UFSB (snctcsc2019@gmail.com) 
- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Pesquisa, Criação e Inovação  (pibipci@ufsb.edu.br) 

 
Atenciosamente, 
Comissão local da SNCT/2019 UFSB 
 
_____________ 
Emails bolsistas:  
agna_silveira@outlook.com 
rguimaraes3@hotmail.com 
ailton.tbn@gmail.com 
alanaoliveiraufsb@gmail.com  
bia_stephane@hotmail.com 
gabriellesouzadpaula@gmail.com 
jadinesilva@outlook.com 
vel.fernandes@hotmail.com 
lari.cientista@gmail.com 
thanmis_mafra@hotmail.com 
liavmartins@gmail.com 
italonovaesrocharodrigues@gmail.com 
tamplexo@gmail.com 
vividocelular@hotmail.com 
andrecarvalho.monteiro@hotmail.com 
emerson.mendex@hotmail.com 
eugenioiorio@hotmail.com  
iagdacoelho@hotmail.com 
juliana.corona@hotmail.com 
marta_santos321@hotmail.com 
matheus.lds@hotmail.com 
moreno.f9@hotmail.com  
nanatiprado@gmail.com 
nathi.corona@hotmail.com 
phipiau@hotmail.com 
diasnicholas3@gmail.com 
tainajardim1996@gmail.com 
vini8cs@gmail.com 

mailto:pibipci@ufsb.edu.br


 

 

nicolle.delacruz@hotmail.com 
cauegama@yahoo.com.br 
escarlett.arruda@gmail.com 
oi.joycearaujo@hotmail.com 
rafa.bahia55@hotmail.com 
kianedamasceno@gmail.com 
carolynassoares@gmail.com 
 
Emails Orientadores/as: 
jailson.novais@ufsb.edu.br 
gisele.lopes@ufsb.edu.br 
hackradtcw@ufsb.edu.br 
fabianacfh@ufsb.edu.br 
fabianacfh@ufsb.edu.br 
catmarcolin@ufsb.edu.br 
flcarvalho@ufsb.edu.br 
leomoraes@ufsb.edu.br 
luizweber@ufsb.edu.br 
caio.turbay@ufsb.edu.br 
anacarneiro@ufsb.edu.br 
vicente.mendes@ufsb.edu.br 
cinaradearaujo@ufsb.edu.br 
cinaradearaujo@ufsb.edu.br 
david.fonseca@ufsb.edu.br 
cristianolongo@ufsb.edu.br 
nathalialipovetsky@ufsb.edu.br 
rafaelpatino@ufsb.edu.br 
david.fonseca@ufsb.edu.br 
rabbani@ufsb.edu.br 
may.waddington@ufsb.edu.br 
marsil@ufsb.edu.br 
rafaelpatino@ufsb.edu.br 
rabbani@ufsb.edu.br 
luciana.avila@ufsb.edu.br 
anacarneiro@ufsb.edu.br 
cris.costa@ufsb.edu.br 
jcosta@ufsb.edu.br 
bernard@ufsb.edu.br 
hackradtcw@ufsb.edu.br 
simoesnr@ufsb.edu.br 
gabriela.narezi@ufsb.edu.br 
fabricio.berton@ufsb.edu.br 
raquel.siqueira@ufsb.edu.br 
spensy@ufsb.edu.br 
 


