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HOMOLOGAÇÕES DAS INSCRIÇÕES – PÓS RECURSO

Campus Floresta
Nº

TÍTULO
Avaliação dos locais de armazenamento e sua implicância na qualidade de ovos, consumidos nos municípios de
1
Floresta e Itacuruba.
2 Cadernos Negros: vozes poéticas da afrodescendência em sala de aula.
3 Formação docente itinerante para realização de práticas experimentais investigativas e de baixo custo
4 HQs: uma ferramenta no auxílio da aprendizagem matemática.
Semeando ações educativas e agroecológicas para o fortalecimento da agricultura familiar no município de
5
Floresta-PE.
*proponente não entrou com recurso

MODALIDADE

HOMOLOGADO

RECURSO

PIpBEX Técnico

Não

Indeferido

PIpBEX Técnico
PIpBEX Superior
PIpBEX Técnico

Sim
Sim
Não

Indeferido

PIpBEX Técnico

Sim

Campus Ouricuri
Nº
1
2
3
4
5
6

TÍTULO
Afinal, onde começam os direitos humanos?
Ampliação do Apiário Didático do Instituto Federal do Sertão Pernambucano – Campus Ouricuri
Arborização: Uma contribuição a qualidade de vida da população de Ouricuri - PE
Condução do Viveiro Florestal do IF-Sertão Campus Ouricuri
Curso de espanhol básico para iniciantes
Educação Ambiental e Sustentabilidade no Sertão-PE, Campus Ouricuri.
Estudo e difusão tecnológica do cultivo do atriplex (Atriplex sp.) com água salinas provenientes de poços
7
tubulares para alimentação suplementar de ovinos e bovinos no município de Bodocó-PE
8 Experimentação Sobre Primeira e Segunda Lei da Termodinâmica Aplicada à Educação Básica
9 Flora e fauna apícola do Araripe
10 Hotel das Abelhas contribuindo para Educação Ambiental no Sertão do Araripe
Oficinas de doces, geleias e licores elaborados com frutas comercializadas no Sertão do Araripe: Uma
11
alternativa para evitar desperdícios, agregar valor ao produto e geração de renda
Treinamento de boas práticas de manipulação para merendeiras de escolas públicas do município de Ouricuri 12
PE
Uso de práticas alternativas na determinação da curva de nível e terraceamento na conservação do solo em
13
áreas agrícolas no município de Bodocó-PE
*proponente não entrou com recurso

MODALIDADE
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico

HOMOLOGADO
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim

RECURSO
Indeferido
Indeferido
*

PIpBEX Técnico

Sim

PIpBEX Superior
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico

Sim
Sim
Não

Indeferido

PIpBEX Técnico

Não

Indeferido

PIpBEX Técnico

Sim

PIpBEX Técnico

Sim

*

Campus Petrolina
Nº
TÍTULO
1 A diversidade em um olhar fotográfico
2 A física das histórias em quadrinhos
Adequação de habitações de interesse social às normas brasileiras de desempenho térmico – um
3
estudo de caso no bairro nova vida em petrolina-pe.
4 Adequação de um algoritmo de reconhecimento facial para autenticação em um sistema ubíquo.
Agrotóxicos: a inserção da temática no contexto escolar de alunos residentes em projetos de
5
irrigação agrícola no semiárido
6 Amor sem limites aos vira latas
Aproveitamento integral dos alimentos: uma alternativa financeira para adolescentes grávidas de
7
uma ong em petrolina-pe
Arte em foco: oficinas de fotografia digital e registro artístico nas escolas públicas de petrolina-pe,
8
afrânio-pe e sobradinho-ba
9 Assistência dos direitos humanos e justiça ao cantinho do aconchego
10 Atividades lúdicas no ensino da matemática básica
Avaliação da aprendizagem usando ferramenta computacional no ensino de matemática nos anos
11
finais do ensino fundamental
Avaliação da aprendizagem usando ferramenta computacional no ensino de matemática nos anos
12
iniciais do ensino fundamental
Avaliação das condições de aplicação e capacitação em boas práticas de manipulação e higiene para
13
comercialização de frutas e hortaliças nas feiras livres de petrolina-pe.
14 Big band if sertão
Boas práticas de manipulação de alimentos para os colaboradores das cozinhas da rede hoteleira de
15
petrolina-pe e juazeiro-ba.
16 Capacitação de comunidades carentes quanto ao aproveitamento total de alimentos.
Capacitação de familias carentes para fabricação de produtos saneantes e de produtos de higiene
17
pessoal em petrolina e cidades circunvizinhas.
Capacitação de mães de crianças matriculadas na rede municipal de petrolina/pe quanto à
18
elaboração de geleias, compotas e doces em massa
Capacitação de mulheres em recuperação de dependência química quanto ao processamento de pães
19
e massas
20 Casa popular em gesso, uma alternativa viável para habitação de interesse social.
21 Ciência itinerante: oficinas de iniciação científica e biológica nas escolas públicas de petrolina-pe
22 Cineclube sertão - ano II
23 Clube de leitura hacktown: uma aventura envolvendo leitura e tecnologia
Coleção osteológica do if-sertão- pe campus petrolina como ferramenta didática para o ensino de
24
ciências.

MODALIDADE
PIpBEX Graduação
PIpBEX Graduação

HOMOLOGADO
Sim
Sim

RECURSO

PIpBEX Técnico

Não

Indeferido

PIpBEX Graduação

Não

*

PIpBEX Graduação

Não

Indeferido

PIpBEX Técnico

Não

Indeferido

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Técnico

Sim

PIpBEX Técnico
PIpBEX Graduação

Sim
Sim

PIpBEX Graduação

Não

*

PIpBEX Técnico

Não

Indeferido

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Graduação

Não

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico
PIpBEX Graduação

Sim
Sim
Não
Sim

PIpBEX Técnico

Sim

Indeferido

Indeferido

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Complexo paleodunar de casa nova e a gestão socioambiental: uma proposta de trabalho com
pescadores ribeirinhos do rio são francisco
Consciência digital através da produção de conteúdos para a internet
Desenvolvimento de práticas sustentáveis a partir da escola profª luiza de castro ferreira e silva, em
petrolina-pe
Desvendando e compreendendo a partitura musical
Diferenças: valorizando a diversidade étnico-racial a partir de contos infantis
Educação ambiental com ênfase em horta orgânica vertical para implantação em escolas do
município de juazeiro-ba
Elaboração placas pré-moldadas de bambu como elemento de tecnologia sustentável atendendo os
novos princípios da construção civil
Ensino coletivo de cordas agudas: violino e viola de arco
Ensino coletivo de metais (trompete, trombone, trompa e tuba): conscientizando o aluno
instrumentista
Ensino coletivo de violão para jovens e adultos
Ensino de lógica e algoritmo com ênfase na programação de computadores
Ensino de química e educação ambiental: propostas metodológicas para a conscientização e
preservação do meio ambiente
Entendendo energia solar fotovoltaica: curso de noções de sistemas fotovoltaicos e árvore solar
Escola de cordas verticais: violoncello e contrabaixo de arco
Espaço de aprendizagem de leitura e produção de textos acadêmicos e científicos
Experimentando e aprendendo: iniciação científica para crianças.
Experimentoteca itinerante: transformando o ensino de química em cidades circunvizinhas de
petrolina – pe
Free dance: oficinas de dança nas escolas públicas de petrolina-pe
Implantação de boas práticas de higiene e conservação dos alimentos em instituição filantrópica de
petrolina-pe
Iniciação ao canto coral para crianças
Iniciação ao piano para crianças
Iniciação ao violino para crianças
Iniciação musical com flautas doce
Iniciação musical para crianças
Integralidade do cuidado à saúde da mulher: oficinas de capacitação com as estudantes adolescentes
da escola jesuíno antônio d’ávila, bairro joão de deus, petrolina-pe
Meninas Digitais do Sertão: Ações para o empoderamento feminino nos anos finais do ensino
fundamental
Meninas digitais do sertão: ações para o empoderamento feminino nos anos iniciais do ensino
fundamental
O protagonismo das mulheres frente ao machismo – alto lá
O uso das novas tecnologias na educação, como instrumento facilitador do trabalho dos professores

PIpBEX Graduação

Não

Indeferido

PIpBEX Técnico

Não

Indeferido

PIpBEX Graduação

Não

*

PIpBEX Graduação
PIpBEX Graduação

Não
Sim

Indeferido

PIpBEX Graduação

Não

Indeferido

PIpBEX Técnico

Não

*

PIpBEX Técnico

Sim

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Graduação
PIpBEX Graduação

Sim
Sim

PIpBEX Graduação

Não

Indeferido

PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico
PIpBEX Graduação
PIpBEX Graduação

Não
Sim
Sim
Sim

Indeferido

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Graduação
PIpBEX Graduação
PIpBEX Graduação
PIpBEX Graduação
PIpBEX Graduação

Não
Não
Não
Não
Sim

PIpBEX Técnico

Sim

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Técnico

Não

Indeferido

PIpBEX Graduação
PIpBEX Graduação

Sim. Pós recurso
Sim

Deferido

Indeferido
Indeferido
Indeferido
Indeferido

54 O uso de experimentotecas na contextualização do ensino da física
Oficina de jogos digitais e de tabuleiro: uma preparação para a iv mostra de jogos e robótica do if
55
sertão pe - campus petrolina
Oficina de robótica: uma preparação para a iv mostra de jogos e robótica do if sertão pe - campus
56
petrolina
57 Oficinas de ciências humanas, ciências da natureza e linguagens para o enem
58 Orquestra de flauta doce do curso de licenciatura em música do if sertão-pe campus petrolina
59 Pensadores matemáticos da educação básica
60 Pensamento computacional para crianças e jovens através da robótica
61 Pequeno cientista: desvendando a ciência através das investigação
62 Práticas recreativas e ressocialização na velhice
63 Princípios de modelagem 3d: construção de modelos utilizando blender
64 Programa de leitura institucional plin
65 Programação em jogos e robótica como estratégia de apresentação do if sertão-pe à comunidade
Promoçao da produção de bala de caramelo com recheio de mousse de umbu (spondias tuberosa),
66
gabiroba (magnoliophyta) e acerola (malpighia emarginata)
67 Proposta de ensino de programação a partir do pensamento computacional no ensino fundamental i
Proposta de implantação de uma trilha interpretativa na gruta do sumidouro (bacia do rio salitre, ba):
68
como estratégia voltada ao espeleoturismo.
Quem canta seus males espanta: intervenção musical no hospital infantil público dom malan como
69
forma de humanização e promoção de saúde no espaço hospitalar
70 Reaproveitamento da água dos ar condicionados e bebedouros da escola municipal luísa de castro
71 Recreação para idosos moradores de casa de acolhimento como proposta de resgate de autoestima
72 Revestimentos com Argamassas de Gesso - Boas Práticas com Projeto e Execução..
73 Saúde e segurança do profissional de alimentos na indústria alimentícia
Segurança alimentar: capacitação em boas práticas para colaboradores de instituições circunvizinhas
74
de petrolina -pe.
Segurança alimentar: capacitação em boas práticas para manipuladores em escolas públicas de
75
petrolina – pe
Tecnologia assistiva como dimensão interativa de apoio ao ensino e à aprendizagem de computação
76
para uma educação inclusiva.
77 Treinamento em software de inclusão
78 Uma orquestra para a cidade e para o campo: vamos aprender sobre música clássica?
79 Virada cultural
80 Visual novel: um incentivo à criatividade
*proponente não entrou com recurso

PIpBEX Graduação

Sim. Pós recurso

Deferido

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Técnico
PIpBEX Graduação
PIpBEX Graduação
PIpBEX Técnico
PIpBEX Graduação
PIpBEX Técnico
PIpBEX Graduação
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico

Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Técnico

Sim

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Técnico
PIpBEX Graduação
PIpBEX Técnico
PIpBEX Graduação

Não
Não
Não
Sim

Indeferido
Indeferido
Indeferido

PIpBEX Graduação

Não

*

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Graduação
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico
PIpBEX Graduação

Sim
Sim
Sim
Sim

Indeferido
*
Indeferido
Indeferido
Indeferido
*
*
Indeferido

Campus Santa Maria da Boa Vista
Nº
TÍTULO
1 Bonecas abayomis: uma proposta educativa e de representatividade negra em sala de aula
2 Caracterização dos agregados miúdos encontrados em santa maria da boa vista – pe
3 Cine-club hispánico
Compostagem: uma alternativa para redução do lixo doméstico em residências do município de
4
santa maria da boa vista.
5 Comunidade de software livre no campus santa maria da boa vista
Educação continuada na vigilância sanitária de santa maria da boa vista-pe: entendendo a
6
leishmaniose visceral
7 Era uma vez... - Narrativas quilombolas como registro cultural de um povo.
Estudo de traço de concreto leve pela substituição total dos agregados nobres por eps e recicláveis
8
encontrados em santa maria da boa vista - pe
Formação de manipuladores de alimentos: boas práticas para serviços de alimentação nas escolas
9
municipais de santa maria da boa vista – pe
10 Formação de professores de matemática do ensino básico: uma prática continuada.
11 Grupos de artes: da escola para a cidade
12 Impactos ambientais causados pela poluição no lixão de santa maria da boa vista - pernambuco
Implantação de horta medicinal comunitária em unidade básica de saúde de santa maria da boa
13
vista: plantando saúde
14 Informe agricultor: redução de danos à saúde e segurança do trabalhador rural
Língua e arte – o lúdico, o digital e o texto multimodal como ferramenta do trabalho docente
15
interdisciplinar
Lixo eletrônico: reutilização, reaproveitamento e reciclagem dos resíduos coletados no município de
16
santa maria da boa vista.
17 Ludicidade e raciocínio - a introdução do xadrez como instrumento socioeducativo e interdisciplinar
18 Médio integrado em agropecuária: ferramenta de transformação social
Perfil antropométrico de alunos da rede municipal de ensino do município de santa maria da boa
19
vista – uma proposta para melhoria da qualidade de vida
Posso ajudar? Orientação dos consumidores quanto às informações nutricionais, contidas nas
20
embalagens de alimentos.
21 Saúde pelas mãos
22 Variação linguística e textualidade – desatando nós, criando laços
Perfil antropométrico de alunos da escola estadual professora judith gomes de barros em
23
santa maria da boa vista – uma proposta para melhoria da qualidade de vida

MODALIDADE
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico

HOMOLOGADO
Não
Não
Não

RECURSO
Indeferido
Indeferido
Indeferido

PIpBEX Técnico

Não

Indeferido

PIpBEX Técnico

Sim

PIpBEX Técnico

Não

PIpBEX Técnico

Sim

PIpBEX Técnico

Não

PIpBEX Técnico

Sim

PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico

Sim
Não
Sim

Indeferido

PIpBEX Técnico

Não

Indeferido

PIpBEX Técnico

Sim

PIpBEX Técnico

Sim

PIpBEX Técnico

Sim

PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico

Sim
Sim

PIpBEX Técnico

Sim

PIpBEX Técnico

Sim

PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico

Não
Não

Indeferido
Indeferido

PIpBEX Técnico

Sim. Pós recurso

Deferido

Indeferido

Indeferido

Campus Serra Talhada
Nº

TÍTULO

MODALIDADE

HOMOLOGADO

1

Aplicativo de celular com questões de física do ssa-upe

PIpBEX Graduação

SIM

2

Apresentação de propostas para reativação e otimização da produção de cal na comunidade
quilombola do município de serra talhada-pe

PIpBEX Graduação

NÃO

3

Biologia é massa!! Desenvolvendo modelos didáticos e práticas para o ensino de ciências

PIpBEX Técnico

SIM

4

Clube de matemática do ifsertão - campus serra talhada

PIpBEX Graduação

SIM

5

English round table

PIpBEX Técnico

NÃO

6

Qualidade de vida no campus serra talhada: saúde em ação serra talhada

PIpBEX Técnico

SIM

PIpBEX Técnico

SIM

7 Saúde em libras: atenção e acessibilidade à saúde da pessoa surda na terra do xaxado
*proponente não entrou com recurso

RECURSO

*

Indeferido

Campus Salgueiro
Nº
TÍTULO
1 Abordando temas de física através de histórias em quadrinhos
2 Aprendendo libras: respeitando a diversidade linguística e cultural do surdo
3 Apresentações artísticas de cordel científico em instituições de ensino do sertão pernambucano
Avaliação do perfil socioeconômico e das técnicas de manejo da irrigação usando pelos agricultores
4
familiares irrigantes em cabrobó - pe
5 Avaliação e redução de perdas de frutas e hortaliças em feira livre de penaforte-ce.
6 Biblioteca como ambiente de mediação da leitura e produção literária
7 Café com ciência
8 Cantinho da batata-doce: juntando e espalhando ramas pelo sertão pernambucano.
Curso de formação on-line de administração de redes de computadores com ênfase em segurança da
9
informação
Curso on-line de formação dos profissionais das editoras da rede federal de educação profissional, científica
10
e tecnológica
11 Descomplicando o ensino da matemática no youtube
Desenvolvimento de atividades iterativas do museu de ciências antônio carneiro no município de salgueiro e
12
cidades circunvizinhas
13 Desmistificação do consumo de carne suína nas escolas públicas de serrita-pe
14 Do sertão para o mundo: catálogo de divulgação da mostra pro caboco vê
15 Educação ambiental
Educação ambiental: trabalhando artesanato e sustentabilidade com crianças no bairro cohab em salgueiro16
pe
17 Educação e ciência na rádio
Educação física nas séries iniciais no município de salgueiro-pe: democratizando as práticas corporais
18
(parte ii)
19 Ensino coletivo de violão na escola municipal valdemar soares de menezes
20 Escola enquanto espaço democrático: atividades de educação física como ponte para a inclusão social
21 Formação docente: a inclusão de estudantes surdos em foco
22 Informação e cultura para todos: proposta de implantação de uma biblioteca no presídio de salgueiro – pe
23 Intermundos 3° edição - enem
24 Letramento digital em instituições públicas no município de salgueiro-pe
Lixo eletrônico: reutilização, reaproveitamento e reciclagem dos resíduos coletados no município de
25
salgueiro-pe.
26 Lugar de mulher também é na obra: construindo conhecimento prático na construção civil
Mapeamento, capacitação e incentivo da viabilidade da criação de galinha caipira para produção de ovos e
27
de carne nas comunidades rurais de salgueiro

MODALIDADE
PIpBEX Graduação
PIpBEX Técnico
PIpBEX Graduação

HOMOLOGADO
Sim
Sim
Sim

RECURSO

PIpBEX Técnico

Não

Indeferido

PIpBEX Graduação
PIpBEX Técnico
PIpBEX Graduação
PIpBEX Técnico

Sim
Sim
Sim
Sim

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico

Não
Sim
Sim

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Técnico

Sim

PIpBEX Técnico

Sim

PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico
PIpBEX Graduação
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico

Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Técnico

Sim

PIpBEX Técnico

Sim

Indeferido

Indeferido

Indeferido

28 Matemática básica para todos
29 Mostra itinerante pro caboco vê – levando educação patrimonial ao sertão
Oficina de reciclagem: reaproveitamento lúdico e interativa de lixo eletrônico para confecção de artesanato
30
digital.
31 Oficina do saber criativo: contribuindo para formação de mini arquitetos e urbanistas
32 Oficinas de elaboração de manta caprina e ovina na cidade de salgueiro pernambuco
33 Oficinas de elaboração de produtos cárneos caprinos e ovinos na cidade de salgueiro pernambuco
34 Oficinas de práticas de educação ambiental
35 Pro caboco vê na web
36 Produção de feno e silagem: uma abordagem prática e extensionista
37 Produção e conservação de plantas forrageiras estratégicas para a pecuária do semiárido.
38 Proeja edifica: aprendizagem prática na área da construção civil
39 Programando o futuro – uma abordagem de programação com scratch no ensino fundamental
Sabor da caatinga - oficinas de elaboração de produtos a base de cactáceas na cidade de salgueiro
40
pernambuco
Sabores do sertão – aproveitando a diversidade da caatinga e agregando conhecimento junto a comunidade
41
quilombola da fazenda pau de leite
42 Uso de plantas olerícolas, medicinais e paisagísticas como forma de terapia com idosos do lar são vicente
43 Xadrez no sertão: construindo peças, tabuleiros e conhecimento
*proponente não entrou com recurso

PIpBEX Graduação
PIpBEX Técnico

Sim
Sim

PIpBEX Técnico

Sim

PIpBEX Técnico
PIpBEX Graduação
PIpBEX Graduação
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico
PIpBEX Graduação

Sim
Sim
Sim
Sim. Pós recurso
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico

Sim
Sim

Deferido

Campus Zona Rural
Nº
TÍTULO
1 A coleção ictiológica do if sertão-pe, campus petrolina zona rural, vai à comunidade
2 A prevenção como o meio mais eficaz no manejo da saúde animal
Adoção das práticas agroecológicas na produção, manejo e manutenção da horta comunitária do
3
assentamento boqueirão-santa maria da boa vista/pe
4 Análise de solo: ferramenta para racionalização da adubação na agricultura familiar
5 Área demonstrativa de boas práticas de cultivo de acerola orgânica
6 Área demonstrativa de quintais produtivos com reuso de água cinza
As contribuições de ariano suassuna, rachel de queiroz, patativa do assaré e luiz gonzaga para a
7
cultura nordestina, conhecer para valorizar.
8 Atletismo: formação esportiva e cidadã para crianças e adolescentes
Beneficiamento de plantas medicinais do assentamento boqueirão-santa maria da boa vista/pe
9
para fabricação do kombucha artesanal
10 Bioquímica agrícola
Cadê as brincadeiras tradicionais que estavam aqui? O gato não comeu! Vem brincar, cantar e
11
contar histórias na escola do campo
12 Capacitação de estudantes através de uma unidade demonstrativa de fruticultura agroecológica
13 Capacitação de produtores através de uma unidade demonstrativa de agrofloresta
Capacitação em panificação artesanal para assentados da comunidade boqueirão no município de
14
santa maria da boa vista
15 Caprinovinocultor: vivenciando novas experiências
Centro vocacional de tecnologias agroecológicas como instrumento viabilizador da agricultura
16
familiar
Cultivo de plantas medicinais como método terapêutico para os idosos do cantinho do aconchego
17
– petrolina/pe
Ensino da empatia à alunos do ensino médio da escola de referência em ensino médio professora
18
osa santana de carvalho “abandonando o arcaico e fazendo-se o novo”
19 Falando ao produtor - é o if sertão levando tecnologias ao campo e à cidade
20 Farmácia viva: consolidação e difusão do conhecimento
Instalação de horta medicinal orgânica na unidade de atendimento multiprofissional especializado
21
(ame) do núcleo 08-projeto senador nilo coelho - petrolina pe.
22 Jovem consciente e sustentável
23 Meliponário: instrumento didático para educação ambiental
24 No campo tem juventude empreendedora
25 Núcleo de estudos em agroecologia e produção orgânica (centro de capacitação)
26 Núcleo de estudos em topografia e geoprocessamento
27 Rádio web zr

MODALIDADE
PIpBEX Técnico
PIpBEX Graduação

HOMOLOGADO
SIM
SIM

RECURSO

PIpBEX Graduação

SIM

PIpBEX Graduação
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico

NÃO
SIM
SIM

Indeferido

PIpBEX Técnico

Não

*

PIpBEX Técnico

NÃO

*

PIpBEX Graduação

SIM

PIpBEX Graduação

Não

Indeferido

PIpBEX Técnico

Não

Indeferido

PIpBEX Técnico
PIpBEX Graduação

SIM
SIM

PIpBEX Técnico

Não

Indeferido

PIpBEX Graduação

Não

*

PIpBEX Graduação

SIM

PIpBEX Técnico

SIM

PIpBEX Técnico

SIM

PIpBEX Graduação
PIpBEX Graduação

SIM
Não

PIpBEX Técnico

SIM

PIpBEX Graduação
PIpBEX Graduação
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico
PIpBEX Técnico

Sim
SIM
SIM
SIM
Não
SIM

Indeferido

Indeferido

28 Reuso de água cinza com sistema de tratamento simplificado
Ser idoso com música, ludicidade, artesanato, histórias e escrita: bem-vindos à troca de
29
experiências entre as gerações
Tecnologias sociais: implementação de uma unidade do projeto agroecológico integrado
30
sustentável- pais para capacitação de alunos e pequenos produtores
31 Trilha ecológica inclusiva: acessibilidade para pessoas com deficência e/ou mobilidade reduzida
32 Unidade demonstrativa de produção de caldas orgânicas
33 Unidade demonstrativa de produção de compostagem e vermicompostagem
Utilização integral dos alimentos no restaurante da escola pública: promovendo uma alimentação
34
saudável e sem desperdícios
*proponente não entrou com recurso

PIpBEX Graduação

Não

Indeferido

PIpBEX Graduação

Não

Indeferido

PIpBEX Graduação

Sim

PIpBEX Graduação
PIpBEX Técnico
PIpBEX Graduação

SIM
SIM
SIM

PIpBEX Técnico

Não

Indeferido

Petrolina, 11 de Março de 2019.

Ricardo Barbosa Bitencourt
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