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A Direção do Departamento de Desenvolvimento Educacional torna público o resultado preliminar 
da análise da comissão julgadora referente às propostas submetidas ao Edital nº004/2012.

Resultado Preliminar

Nº Título do Trabalho Situação
01 Identificação  molecular  de  gene  de  resistência   ao  vírus  do  mosaico 

amarelo em  variedades  de pimenta (Capsicum sp.) coletadas no Sul do 
Estado do Espírito Santo  

Aprovado

02 Efeito do uso de substratos na fase de berçário de camarões de água 
doce durante os períodos de inverno e verão. 

Aprovado

03 Mostragens  convencional  e  sistemática  de  solo  visando  suas 
comparações  nas  recomendações  de  adubação  e  necessidade  de 
calagem em pastagem.

Aprovado

04 Criopreservação de rã-touro (Lithobates catesbeianus) Aprovado
05 A influência de diferentes comprimentos de onda dentro do espectrovisível 

de  luz,  no  desenvolvimento  de   girinos  de  rãs-touro  (Lithobatescat 
esbeianus, Shaw, 1802)

Aprovado

06 Comparação de técnicas para quantificação de aeromonas spp. em água Aprovado
07 Níveis nutricionais de triptofano digestível  para codornas japonesas em 

postura
Aprovado

08 Levantamento florístico e fitossociológico da reserva florestal do pólo de 
educação ambiental do Ifes/Campus de Alegre

Aprovado

09 Síntese  de  produtos  de  química  fina  a  partir  de  matéria-prima  bio-
renovável via oxidação catalítica por metais de transição. 

Aprovado

10 Variabilidade genético-molecular de cabras da raça Saanen Aprovado
11 A  interferência  da leitura  na produção  escrita  dos  alunos dos Cursos 

Técnicos  do Ifes/Campus de Alegre. 
Aprovado

12 Melhoria da qualidade do leite de cabra produzido no município de Alegre-
ES.

Aprovado

13 Fenologia e crescimento de helicônias a pleno sol e sob sombreamento Aprovado
14 Trabalho, Qualidade de vida e Saúde Aprovado
15 Levantamento do desenvolvimento radial e vertical de  Eucaliptus sp. na 

floresta piloto do Ifes/campus de Alegre
Não aprovado

16 O que pensam os licenciandos de Ciências Biológicas sobre a Educação 
Inclusiva

Não aprovado
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