
      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: TAIS MEDEIROS SIQUEIRA CARVALHO 

 

ORIENTADOR(A):  ADIVALDO HENRIQUE DA FONSECA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO E MOLECULAR DE BORRELIA 

SPP. E RICKETTSIA SPP. EM CÃES E ISOLAMENTO DOS AGENTES ETIOLÓGICOS A PARTIR DOS 

CARRAPATOS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

      

 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 
 

ESTUDANTE: JÉSSICA CRISTINA CORREA DA SILVA  

 

ORIENTADOR(A):  ALBA CENÉLIA MATOS DA SILVA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  EFEITOS DO EXERCÍCIO DE RESISTÊNCIA SOBRE O 

BALANÇO HIDROELETROLÍTICO DE MACHOS WISTAR. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: JÉSSICA LIMA SANTOS DIAS DE SOUZA  

 

ORIENTADOR(A):  ALBA CENÉLIA MATOS DA SILVA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  FUNÇÃO TIREÓIDEA E METABOLISMO EXTRATIREÓIDEO 

NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA EM FÊMEAS WISTAR PÓS-EXERCÍCIO 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: MAYARA CARLA DOS SANTOS  

 

ORIENTADOR(A):  ALBA CENÉLIA MATOS DA SILVA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  EXTRESSE OXIDATIVO PÓS-INFARTO AGUDO DO 

MIOCÁRDIO EM FÊMEAS WISTAR SUBMETIDAS A DOIS PROTOCOLOS DE EXERCÍCIO  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: EMANUELLE RODRIGUES F. MOREIRA 

 

ORIENTADOR(A):  ALBA CENÉLIA MATOS DA SILVA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  EFEITOS DOS ESTEROIDES GONADAIS FEMININOS SOBRE 

A MASSA CORPORAL, FUNÇÃO TIREOIDEA E EQUILÍBRIO HIDROELETROLÍTICO DE RATAS 

WISTAR OVARIECTOMIZADAS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: JÚLIA ALINE SANTOS DE MELLO PEREIRA 

 

ORIENTADOR(A):  ALBA CENÉLIA MATOS DA SILVA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  EFEITOS DOS ESTEROIDES GONADAIS SOBRE A FUNÇÃO 

TIREOIDEA DE RATAS WISTAR EM DIFERENTES TEMPOS DE CASTRAÇÃO  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Lilia de Bakker Gomes da Graça 

 

ORIENTADOR(A):  Alessandra Carreiro Baptista  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Plano de Atividades para Mapeamento de Geoambientes  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Kelvin Toledo Silva Cordeiro 

 

ORIENTADOR(A):  Alessandra Carreiro Baptista  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Plano de Atividades para a Avaliação da Dinâmica de Ocupação de 

Áreas de Preservação Permanente 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Diego Nascimento de Jesus 

 

ORIENTADOR(A):  Alexandre Herculano Borges de Araujo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Caracterização da catalase e da glutationa S-transferase hepáticas 

de beijupirá (Rachycentron canadum). 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Carolina Bastos Marques Lopes 

 

ORIENTADOR(A):  Alexis Rosa Nummer  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  A modelagem tectônica analógica do Terreno Cabo Brio, SE do 

Estado do Rio de Janeiro 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Gregorio do Patrocinio Pedro 

 

ORIENTADOR(A):  Alexis Rosa Nummer  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Integração de dados de Sensoriamento Remoto e Geofísica na 

caracterização da porção sudeste do Lineamento translitosférico Azimute 125 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Gregorio do Patrocinio Pedro 

 

ORIENTADOR(A):  Alexis Rosa Nummer  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Integração de dados de Sensoriamento Remoto e Geofísica na 

caracterização da porção sudeste do Lineamento translitosférico Azimute 125 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Carolina Bastos Marques Lopes 

 

ORIENTADOR(A):  Alexis Rosa Nummer  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Elaboração de uma metodologia para análise microneotectônica em 

rochas pelíticas e solos 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Fernanda Balbino Garcia dos Santos 

 

ORIENTADOR(A):  Ana Paula Pessim de Oliveira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação de atributos químicos e físicos do solo e interação com o 

N-fertilizante em cana crua com deposição da palhada em Argissolo Amarelo de Tabuleiros costeiros 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Juliana Cavestré Coneglian 

 

ORIENTADOR(A):  Anderson Luiz Bezerra da Silveira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  EFEITO DA FAMILIARIZAÇÃO NO TESTE DE 

DINAMOMETRIA MANUAL 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Marcus Vinicius Freitas Rodrigues 

 

ORIENTADOR(A):  Anderson Luiz Bezerra da Silveira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  INFLUÊNCIA DA MÚSICA SOBRE A RESPOSTA 

PSICOFISIOLÓGICA E DESEMPENHO NO EXERCÍCIO DE CICLISMO E SUA RELAÇÃO COM O 

DIMORFISMO SEXUAL EM JOVENS DESTREINADOS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Wallace Martins Vianna Ribeiro 

 

ORIENTADOR(A):  Anderson Luiz Bezerra da Silveira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  AQUECIMENTO E ALONGAMENTOS BALÍSTICO E 

ESTÁTICO: INFLUÊNCIAS AGUDAS SOBRE PARÂMETROS CARDIOVASCULARES E 

AUTONÔMICOS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Karolyne Silva Magalhães 

 

ORIENTADOR(A):  Anderson Luiz Bezerra da Silveira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  EFEITO AGUDO DE UMA ROTINA DE ALONGAMENTO 

ESTÁTICO SOBRE AS RESPOSTAS AUTONÔMICAS E DE PRESSÃO ARTERIAL 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Wallace Martins Vianna Ribeiro 

 

ORIENTADOR(A):  Anderson Luiz Bezerra da Silveira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  AQUECIMENTO E ALONGAMENTOS BALÍSTICO E 

ESTÁTICO: INFLUÊNCIAS AGUDAS SOBRE PARÂMETROS CARDIOVASCULARES E 

AUTONÔMICOS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Marcus Vinicius Freitas Rodrigues 

 

ORIENTADOR(A):  Anderson Luiz Bezerra da Silveira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  INFLUÊNCIA DA MÚSICA SOBRE A RESPOSTA 

PSICOFISIOLÓGICA E DESEMPENHO NO EXERCÍCIO DE CICLISMO E SUA RELAÇÃO COM O 

DIMORFISMO SEXUAL EM JOVENS DESTREINADOS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Juliana Cavestré Coneglian 

 

ORIENTADOR(A):  Anderson Luiz Bezerra da Silveira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  EFEITO DA FAMILIARIZAÇÃO NO TESTE DE 

DINAMOMETRIA MANUAL 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Marina Freitas de Magalhães 

 

ORIENTADOR(A):  Anderson Luiz Bezerra da Silveira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  EFEITO AGUDO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE 

ALONGAMENTO NO EQUILIBRIO CORPORAL DINÂMICO  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Yan Alecrim Villela 

 

ORIENTADOR(A):  Anderson Luiz Bezerra da Silveira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  EFEITO AGUDO DO ALONGAMENTO SOBRE A DESTREZA 

MANUAL 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Welington Villela de Paula 

 

ORIENTADOR(A):  Anderson Luiz Bezerra da Silveira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  EFEITO AGUDO DO ALONGAMENTO ESTÁTICO SOBRE A 

DESTREZA MANUAL DE MULHERES 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Iggor Taddeu Bahiense Fernandez 

 

ORIENTADOR(A):  Anderson Luiz Bezerra da Silveira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  EFEITO CRÔNICO DA PRÁTICA RECREATIVA DE TÊNIS 

SOBRE VARIÁVEIS FISIOLÓGICAS RELACIONADAS COM A SAÚDE DE IDOSOS SEDENTÁRIOS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Juliana Cavestré Coneglian 

 

ORIENTADOR(A):  Anderson Luiz Bezerra da Silveira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito da familiarização no teste de dinamometria manual 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Neisa Silva Sobreira 

 

ORIENTADOR(A):  André Luiz Gomes Vieira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Caracterização Bioquímica de uma Ecto-fosfatase de Caulobacter 

crescentus 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Neisa Silva Sobreira 

 

ORIENTADOR(A):  André Luiz Gomes Vieira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Caracterização da Atividade Ecto-fosfatasica da Bactéria 

Caulobacter crescentus 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Victória Cardin Alfano Raposo 

 

ORIENTADOR(A):  André Marques dos Santos  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação do potencial alelopático e atividade antifúngica de extratos 

de girassol (Helianthus annuus L.) cultivado sob fertilização diferencial de Boro 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Victória Cardin Alfano Raposo 

 

ORIENTADOR(A):  André Marques dos Santos  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação do potencial alelopático e atividade antifúngica de extratos 

de girassol (Helianthus annuus L.) cultivado sob fertilização diferencial de Boro 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Hellen Paula Nascimento Pereira 

 

ORIENTADOR(A):  Andressa Esteves de Souza dos Santos  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Síntese e caracterização de epóxidos obtidos a partir de bases de 

schiff e oximas 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Camila Costa de Oliveira 

 

ORIENTADOR(A):  Anelise Dias  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação do crescimento e desenvolvimento da mandioca ‘Saracura’ 

consorciada com feijão guandu ‘Fava Larga’  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Carina Camilo dos Santos 

 

ORIENTADOR(A):  Anna Paula Balesdent Barreira de Sá Pacheco  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação radiográfica e ultrassonográfica das articulações 

metacarpofalângicas dos cavalos da Equoterapia da UFRRJ e sua correlação com a doença articular 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Luisa Duarte Rabello 

 

ORIENTADOR(A):  Anna Paula Balesdent Barreira de Sá Pacheco  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Análise do líquido sinovial das articulações metacarpofalângicas dos 

cavalos da Equoterapia da UFRRJ e sua correlação com a doença articular 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: William Brito de Sousa 

 

ORIENTADOR(A):  Antonio Carlos de Souza Abboud  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Identificação de entomofauna associada á Tithonia sp. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Hugo Pedra Gonçalves 

 

ORIENTADOR(A):  Antonio Renato Bigansolli  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Uso do Método Rietvel para o Refinamento em Amostras 

Supercondutoras de Ag/Bi2212, Utilizando o Programa Fullprof.  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Mauro Zampieri Louzada 

 

ORIENTADOR(A):  Antonio Renato Bigansolli  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Caracterização microestrutural de Bauxita por Difração de raios-X. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Aline Lima de Souza 

 

ORIENTADOR(A):  Aquiles Braga de Queiroz  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Fecho Transitivo e Algoritmos de Caminho Mínimo 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Larissa Cristine França de Albuquerque  

 

ORIENTADOR(A):  Aquiles Braga de Queiroz  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Classes de Grafos e Algoritmos de Caminho Mínimo 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Jéssica Leleanne da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Aquiles Braga de Queiroz  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Heaps de Fibonacci e Aplicações a Problemas de Caminho Mínimo 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Raissa da Silva Lessa 

 

ORIENTADOR(A):  Artur Corval Vieira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estudos petrográficos dos diabásios do Cretáceo Inferior na Região 

Serrana, porção norte do Enxame de Diques da Serra do Mar, RJ.  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Isaac Leandro Lira Pinto 

 

ORIENTADOR(A):  Avelino José Bittencourt  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito de nematoides entomopatogênicos no controle de larvas de 

Stomoxys calcitrans (L.) em cana de açúcar 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: AMANDA COUTO SILVA 

 

ORIENTADOR(A):  Avelino José Bittencourt  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Resistência de nematoides entomopatogênicos ao vinhoto e sua 

eficácia no controle de larvas de Stomoxys calcitrans 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Graziele Calixto de Souza 

 

ORIENTADOR(A):  Avelino José Bittencourt  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Resistência de nematoides entomopatogênicos ao vinhoto e sua 

eficácia no controle de larvas de Stomoxys calcitrans 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Isaac Leandro Lira Pinto 

 

ORIENTADOR(A):  Avelino José Bittencourt  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito de nematoides entomopatogênicos no controle de larvas de 

Stomoxys calcitrans (L.) em cana de açúcar. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Marília Tereza Generoso Vieira 

 

ORIENTADOR(A):  Ayala Liberato Braga  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Gestão de Recursos Hídricos na Bacia do Rio Guandu: Englobando 

o Comitê Gestor e as Empresas do Distrito Industrial 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: André Lucas Simões Araújo 

 

ORIENTADOR(A):  Camila Pinho   
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  SELEÇÃO DE ESPÉCIES PARA FITORREMEDIAÇÃO DE 

ÁREAS CONTAMINADAS  COM O HERBICIDA DICLOSULAM  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Josiane Magaton Nunes pessoa 

 

ORIENTADOR(A):  Carla Fernanda Paranhos de Moura Carvalho  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação ultrassonografia convencional e Doppler dos testículos 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Andressa Fabiane Faria de Souza 

 

ORIENTADOR(A):  Carlos Alberto Bucher  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito do Silenciamento do transportador de nitrato OsNRT1.2 sobre 

o crescimento e acumulo de nutrientes em plantas de Arroz 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: CAROLINE RAMOS MARINHO  

 

ORIENTADOR(A):  CARLOS ANTONIO INÁCIO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DETECÇÃO DE MEMBROS DAS FAMÍLIAS ASTERINACEAE 

E PARMULARIACEAE ASSOCIADOS À ESPÉCIES ARBÓREAS DO PARQUE NATURAL 

MUNICIPAL DO CURIÓ, PARACAMBI-RJ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Leticia Renovato Barbosa 

 

ORIENTADOR(A):  Carlos Eduardo Lustosa Esbérard  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  COMPARAÇÃO DA RIQUEZA DE ESPÉCIES DE MORCEGOS 

ENTRE ÁREAS DO LITORAL SUL DO RIO DE JANEIRO 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Tainah Mendes Carvalho 

 

ORIENTADOR(A):  Cássia Maria Molinaro Coelho  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeitos comportamentais da administração de cetamina pela via 

subcutânea em equinos 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Ana Claudia Barretto da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Cássia Maria Molinaro Coelho  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Uso do fentanil como co-indutor anestésico na espécie canina: efeitos 

na qualidade anestésica 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Andressa Florentino Bulgaro 

 

ORIENTADOR(A):  Cássia Maria Molinaro Coelho  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Uso do fentanil como co-indutor anestésico na espécie canina: efeitos 

na qualidade anestésica 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Marina Brandão da Fonseca 

 

ORIENTADOR(A):  Cedric Stephan Graebin  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Síntese de compostos heterociclos obtidos a partir de reações 

multicomponente 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Rodrigo Santana Marinho 

 

ORIENTADOR(A):  Cedric Stephan Graebin  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Síntese de compostos heterociclos obtidos a partir de reações 

multicomponente. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Stephanie de Jesus Aguiar 

 

ORIENTADOR(A):  Cedric Stephan Graebin  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Síntese de compostos heterociclos obtidos a partir de reações 

multicomponente 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Luiza de Oliveira Macedo 

 

ORIENTADOR(A):  Cedric Stephan Graebin  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Síntese de compostos heterociclos obtidos a partir de reações 

multicomponente 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Gabriella Calheiros Magalhães 

 

ORIENTADOR(A):  Cládio Eduardo Rodrigues dos Santos  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Síntese e Caracterização de bases de Schiff a partir quinolinas 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Victor Oliveira 

 

ORIENTADOR(A):  Clarissa Oliveira da Silva  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estudo da fosforescência de cumarinas subsituídas 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: VALCENIR RAMOS COELHO JUNIOR  

 

ORIENTADOR(A):  CLAUDIA MAZZA DIAS  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Um Modelo Matemático Computacional para a Vacinação contra a 

Hanseníase 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: FABIANO MARCOS DE LIMA 

 

ORIENTADOR(A):  CLAUDIA MAZZA DIAS  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  MÉTODOS DE PASSOS VARIÁVEIS NA SOLUÇÃO DE 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Gabriella Calheiros Magalhães 

 

ORIENTADOR(A):  Cláudio Eduardo Rodrigues dos Santos  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Síntese e Caracterização de novas bases de Schiff a partir de 8-

aminoquinolinas 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Douglas Alves Coelho 

 

ORIENTADOR(A):  Clézio dos Santos  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  A Importância das Diferentes Linguagens no Ensino de Geografia  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Tiago Vinicius de Souza Nunes 

 

ORIENTADOR(A):  Clézio dos Santos  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  A Geografia Escolar na Baixada Fluminense e as Práticas 

Interdisciplinares na Escola Pública 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Fernanda de Aguiar Coelho 

 

ORIENTADOR(A):  Cristiane Figueira da Silva  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Atributos microbiológicos do solo sob sistemas agroflorestais, 

agricultura anual e mata nativa, em Paraty (RJ) 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Fernanda de Aguiar Coelho 

 

ORIENTADOR(A):  Cristiane Figueira da silva  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Atributos microbiológicos do solo sob sistemas agroflorestais, 

agricultura anual e mata nativa, em Paraty (RJ) 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: DE SALLES 

 

ORIENTADOR(A):  CRISTIANE MARTINS CARDOSO DE SALLES  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito de extratos aquoso e etéreo de pitanga e açaí sobre a atividade 

de glutation S-transferase em cérebro e fígado de rato. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: DE SALLES 

 

ORIENTADOR(A):  CRISTIANE MARTINS CARDOSO DE SALLES  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito de extratos aquoso e etéreo de pitanga e açaí sobre a atividade 

de glutation S-transferase em cérebro e fígado de rato. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 
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                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: DE SALLES 

 

ORIENTADOR(A):  CRISTIANE MARTINS CARDOSO DE SALLES  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito de diferentes chás sobre a atividade de esterases alvo de 

neuropatia (NTE) em linfócitos de cão. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: DE SALLES 

 

ORIENTADOR(A):  CRISTIANE MARTINS CARDOSO DE SALLES  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito de diferentes chás sobre a atividade de esterases alvo de 

neuropatia (NTE) em linfócitos de cão. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: DE SALLES 

 

ORIENTADOR(A):  CRISTIANE MARTINS CARDOSO DE SALLES  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito de moléculas sintéticas derivadas de tiazóis sobre a atividade 

de acetilcolinesterase e carboxiesterase cerebral de cão. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: DE SALLES 

 

ORIENTADOR(A):  CRISTIANE MARTINS CARDOSO DE SALLES  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito de moléculas sintéticas derivadas de tiazóis sobre a atividade 

de acetilcolinesterase e carboxiesterase cerebral de cão. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 
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NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: DE SALLES 

 

ORIENTADOR(A):  CRISTIANE MARTINS CARDOSO DE SALLES  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito de chás sobre a atividade de acetilcolinesterase e 

carboxiesterase cerebral de cão. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 
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ESTUDANTE: DE SALLES 

 

ORIENTADOR(A):  CRISTIANE MARTINS CARDOSO DE SALLES  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito de extratos aquoso e etéreo de pitanga e açaí sobre a atividade 

de glutation S-transferase em cérebro e fígado de rato. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: IURY UZÊDA DA ROCHA 

 

ORIENTADOR(A):  CRISTIANE MARTINS CARDOSO DE SALLES  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito de chás sobre a atividade de acetilcolinesterase e 

carboxiesterase cerebral de cão 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: IURY UZÊDA DA ROCHA 

 

ORIENTADOR(A):  CRISTIANE MARTINS CARDOSO DE SALLES  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito de chás sobre a atividade de acetilcolinesterase e 

carboxiesterase cerebral de cão 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: JEANCLER FERREIRA NUNES 

 

ORIENTADOR(A):  CRISTIANE MARTINS CARDOSO DE SALLES  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito de extratos aquoso e etéreo de pitanga e açaí sobre a atividade 

de glutation S-transferase em cérebro e fígado de rato. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: JEANCLER FERREIRA NUNES 

 

ORIENTADOR(A):  CRISTIANE MARTINS CARDOSO DE SALLES  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito de extratos aquoso e etéreo de pitanga e açaí sobre a atividade 

de glutation S-transferase em cérebro e fígado de rato. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: SABRINA COELHO COSTA 

 

ORIENTADOR(A):  CRISTIANE MARTINS CARDOSO DE SALLES  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito de extratos aquoso e alcoolico de pitanga e açaí sobre a 

atividade de glutation S-transferase em cérebro e fígado de rato. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Gabriel Marchiori Gonzaga 

 

ORIENTADOR(A):  CRISTIANE MARTINS CARDOSO DE SALLES  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito de moléculas sintéticas derivadas de tiazóis sobre a atividade 

de acetilcolinesterase e carboxiesterase cerebral de cão. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Izaura Andrade de Melo 

 

ORIENTADOR(A):  CRISTIANE MARTINS CARDOSO DE SALLES  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito de diferentes chás sobre a atividade de esterases alvo de 

neuropatia (NTE) em linfócitos de cão 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Carolie Vierira Azevedo 

 

ORIENTADOR(A):  CRISTIANE MARTINS CARDOSO DE SALLES  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito de diferentes chás sobre a atividade de butirilcolinesterase e 

carboxiesterase sanguínea de cão 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Nathalia Soares Camargo 

 

ORIENTADOR(A):  Cristiano Jorge Riger  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ATIVIDADE DA CATALASE E PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA 

COMO BIOMARCADORES DA RESPOSTA ANTIOXIDANTE DOS CONSTITUINTES DO MEL E 

PRÓPOLIS EM CÉLULAS DE Saccharomyces cerevisiae  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Natan Ciconia 

 

ORIENTADOR(A):  Cristiano Jorge Riger  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Análise da atividade biológica de complexos de Cu e Zn em células 

de Saccharomyces cerevisiae 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Julyana Nazário Alves 

 

ORIENTADOR(A):  Cristiano Jorge Riger  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Influência dos alcaloides ofiorina e piperina sobre células de 

Saccharomyces cerevisiae 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Izabel Cristina da Silva Santos 

 

ORIENTADOR(A):  Cristiano Jorge Riger  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DETERMINAÇÃO DO CONTEÚDO FENÓLICO E DO 

POTENCIAL ANTIOXIDANTE DOS EXTRATOS DE PLANTAS DA FAMÍLIA MYRTACEAE SOBRE 

CÉLULAS DE Saccharomyces cerevisiae 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Izabel Cristina da Silva Santos 

 

ORIENTADOR(A):  Cristiano Jorge Riger  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DETERMINAÇÃO DO CONTEÚDO FENÓLICO E DO 

POTENCIAL ANTIOXIDANTE DOS EXTRATOS DE PLANTAS DA FAMÍLIA MYRTACEAE SOBRE 

CÉLULAS DE Saccharomyces cerevisiae 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Nathalia Soares Camargo 

 

ORIENTADOR(A):  Cristiano Jorge Riger  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ATIVIDADE DA CATALASE E PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA 

COMO BIOMARCADORES DA RESPOSTA ANTIOXIDANTE DOS CONSTITUINTES DO MEL E 

PRÓPOLIS EM CÉLULAS DE Saccharomyces cerevisiae  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Julyana Nazário Alves 

 

ORIENTADOR(A):  Cristiano Jorge Riger  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  INFLUÊNCIA DOS ALCALOIDES OFIORINA E PIPERINA 

SOBRE CÉLULAS DE Saccharomyces cerevisiae 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Natan Ciconia 

 

ORIENTADOR(A):  Cristiano Jorge Riger  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ANÁLISE DA ATIVIDADE BIOLÓGICA DE COMPLEXOS DE 

Cu E Zn EM CÉLULAS DE Saccharomyces cerevisiae 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Marcos Antonio Nascimento Filho 

 

ORIENTADOR(A):  Cristina Amorim Ribeiro Lima  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Digestibilidade da dieta com adição de fitase e carboidrase para 

frangos de corte 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Marcos Antonio Nascimento Filho 

 

ORIENTADOR(A):  Cristina Amorim Ribeiro Lima  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Digestibilidade da dieta com adição de fitase e carboidrase para 

frangos de corte 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Barbara Helena Silva Vieira 

 

ORIENTADOR(A):  Cristina Maria Barra  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  A inovação no ensino de química - proposta de modificação nas 

metodologias de análise volumétrica nas aulas experimentais de Química Analítica. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: KAREN THAIS DE OLIVEIRA 

 

ORIENTADOR(A):  DANIEL FONSECA DE CARVALHO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Desenvolvimento e produção de flores de corte em resposta a 

diferentes lâminas de irrigação automatizada 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: VINICIUS ROCHA PEREIRA 

 

ORIENTADOR(A):  DANIEL FONSECA DE CARVALHO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito da irrigação na produtividade do consorcio de milho e feijão-

de-porco na região de Seropédica-RJ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: YASMIN DAOUALIBI VIANNA SIQUEIRA 

 

ORIENTADOR(A):  DANIEL GUIMARÃES UBIALI  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DIAGNÓSTICO HISTOQUÍMICO DA PARATUBERCULOSE EM 

BÚFALOS NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Tamara Gomes Haddad 

 

ORIENTADOR(A):  Daniela Samira da Cruz Barros  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  TRANSCRIÇÃO, FORMATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS 

DADOS COLETADOS PELO PROJETO CARIOCA OU MINEIRO 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Thamires Pereira Rodrigues 

 

ORIENTADOR(A):  Danielle Marranquiel Henriques  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DETERMINAÇÃO DE AGROQUÍMICOS EMPREGANDO-SE 

MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Thainá de Lima Risso 

 

ORIENTADOR(A):  Delci de Deus Nepomuceno  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação nutricional de resíduos da Manihot esculenta de áreas 

urbanas para alimentação animal 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Guilhermy Paz de Almeida Gomes dos Santos 

 

ORIENTADOR(A):  Denise de Alcantara Pereira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Categorização e análise dos espaços livres com potencial de ocupação 

ou preservação em Seropédica  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Gabriela Magri Lima 

 

ORIENTADOR(A):  Denise de Alcantara Pereira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Forma, uso e apropriação dos espaços livres públicos em Seropédica  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Bruno José de Souza 

 

ORIENTADOR(A):  Dinara Grasiela Alves  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Construção de bancada de ensaios e avaliação de venturímetros 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Ana Clara Cancelo da Cruz 

 

ORIENTADOR(A):  Dinara Grasiela Alves  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Implementação de unidade piloto sustentável para tratamento de 

efluentes gerados por um sistema orgânico de produção 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: AMANDA GRILLO  

 

ORIENTADOR(A):  EDNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estimativa do Balanço Hídrico Climático para os períodos de 1961 - 

1990 e 1991 – 2010 no estado do Rio de Janeiro 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Daniel Mota Vieira 

 

ORIENTADOR(A):  Edson Peixoto de Resende Filho  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  As formas de amizade e suas relações: Ética Eudemia e Ética 

Nicomaquéia 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Iago Lanes de Oliveira Gomes 

 

ORIENTADOR(A):  Eduardo Vinícius da Silva  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES COMO 

ESTRATÉGIA PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE BRAÚNA (MELANOXYLON BRAUNA) SCHOTT 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Ana Caroline Rodrigues da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Eduardo Vinícius Silva  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estado nutricional e crescimento de mudas de Braúna (Melanoxylon 

Brauna) inoculadas com fungos micorrízicos arbusculares 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Priscila de Bem Nascimento 

 

ORIENTADOR(A):  Elena Soihet  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Análise do comércio exterior do BRASIL - CHINA nos Anos 2000 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: PRISCILA DE BEM NASCIMENTO  

 

ORIENTADOR(A):  ELENA SOIHET  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Comparação do Comércio Internacional do Brasil e da China 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: ELIANE LIMA DE AQUINO  

 

ORIENTADOR(A):  ELISA HELENA DA ROCHA FERREIRA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DESENVILVIMENTO DE BEBIDA PREBIÓTICA A PARTIR DE 

LEITE DE AMENDOA 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: PAULO CÉSAR DA CUNHA JUNIOR  

 

ORIENTADOR(A):  ELISA HELENA DA ROCHA FERREIRA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SANIFICANTES 

DISPONÍVEIS NO MERCADO NA HIGIENIZAÇÃO DE HORTALICAS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: DANIELLE FREITAS FERNANDES COSTA 

 

ORIENTADOR(A):  EMANUEL JOSÉ GOMES DE ARAÚJO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ESTRUTURA E DIVERSIDADE FLORÍSTICA DOS 

REMANESCENTES FLORESTAIS NO CAMPUS DA UFRRJ  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Dayane Oliveira Lima 

 

ORIENTADOR(A):  EMANUEL JOSÉ GOMES DE ARAÚJO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  PADRÃO ESPACIAL DE ESPÉCIES FLORESTAIS EM SISTEMA 

AGROFLORESTAL 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Everton Fernandes Miranda 

 

ORIENTADOR(A):  EMANUEL JOSÉ GOMES DE ARAÚJO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  CENÁRIOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA PARA 

PRODUÇÃO DE TECA (Tectona grandis). 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Jéssica Chaves Cardoso 

 

ORIENTADOR(A):  EMANUEL JOSÉ GOMES DE ARAÚJO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  INTENSIDADE AMOSTRAL ÓTIMA PARA A CUBAGEM 

RIGOROSA DE ÁRVORES DE EUCALIPTO 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Patricia de Souza Moreira 

 

ORIENTADOR(A):  Emmy Uehara Pires  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Treino cognitivo informatizado aplicado à dificuldade de 

aprendizagem e ao prejuízo da memória de trabalho 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Camila dos Reis Pereira 

 

ORIENTADOR(A):  Emmy Uehara Pires  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Cérebro e tecnologia: Implicações sobre o desenvolvimento infantil 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Bruna Guimarães Marques 

 

ORIENTADOR(A):  Emmy Uehara Pires  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  O uso das novas tecnologias no tratamento do Transtorno do Déficit 

de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: SIMONE SANTA ROSA RODRIGUES 

 

ORIENTADOR(A):  ERITO MARQUES DE SOUZA FILHO (ORIENTADOR) E CLAUDIA MAZZA 

DIAS(CO-ORIENTADOR)  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS  NA MODELAGEM 

DA HANSENÍASE 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: CARLOS EDUARDO DA COSTA CRUZ 

 

ORIENTADOR(A):  ERITO MARQUES DE SOUZA FILHO (ORIENTADOR) E CLAUDIA MAZZA 

DIAS(CO-ORIENTADOR)  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ESTIMATIVA DE PARÂMETROS NA MODELAGEM DA 

HANSENÍASE 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Thaís Costa Amorim 

 

ORIENTADOR(A):  Evânia Galvão Mendonça  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estratégias para micropropagação da espécie Centrolobuim 

tomentosum 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Mariana Melo de Nascimento 

 

ORIENTADOR(A):  Evânia Galvão Mendonça  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estratégias para micropropagação da espécie Melanoxylon brauna 

Schott 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Ana Alice de Oliveira Tavares 

 

ORIENTADOR(A):  Evânia Galvão Mendonça  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Otimização de protocolo para extração do DNA de madeira de 

espécies florestais 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Ana Alice de Oliveira Tavares 

 

ORIENTADOR(A):  Evânia Galvão Mendonça  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Otimização de protocolo para extração do DNA de madeira de 

espécies florestais 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: LEONARDO DE ANDRADE VIEIRA  

 

ORIENTADOR(A):  EVELTON ALVES CASARTELLI  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  CONSTRUÇÃO DE MICRO SISTEMA DE INJEÇÃO EM FLUXO 

PARA DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO POR QUIMILUMINESCÊNCIA  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Victoria Bahia Granato 

 

ORIENTADOR(A):  Everaldo Zonta  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Métodos para determinar o teor de nitrogênio em diferentes 

fertilizantes contendo ureia. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: HELLEN FIGUEREDO CARVALHO HELLEN CARVALHO 

 

ORIENTADOR(A):  Fábio Cardoso de Freitas  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Plantas como bioindicadoras da qualidade do solo no lixão de Três 

Rios/RJ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Bárbara Dias de Miranda 

 

ORIENTADOR(A):  Fábio Cardoso de Freitas  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação da fertilidade e acúmulo de metais pesados em solos de 

áreas adjacentes ao aterro controlado de Três Rios, RJ. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Hellen Figueredo Carvalho 

 

ORIENTADOR(A):  Fábio Cardoso de Freitas  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Acumulação de metais pesados e identificação de plantas indicadoras 

em áreas adjacentes ao aterro controlado de Três Rios, RJ  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Bárbara Dias de Miranda 

 

ORIENTADOR(A):  Fábio Cardoso de Freitas  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação da fertilidade e acúmulo de metais pesados em solos de 

áreas adjacentes ao aterro controlado de Três Rios, RJ. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Daniel Prado Alves 

 

ORIENTADOR(A):  Fabio Pereira Cerdera  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS NO LIVRO 

DIDÁTICO DE ARTE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA SEMIÓTICA 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Daniel Prado Alves 

 

ORIENTADOR(A):  Fábio Pereira Cerdera  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DO LIVRO 

DIDÁTICO DE ARTE ATRAVÉS DA SEMIÓTICA 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Thais Mazzêo Pereira Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Fabiola Oliveira da Cunha  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  UTILIZAÇÃO DA PERLITA EXPANDIDA COMO 

ADSORVENTE PARA A REMOÇÃO DE CHUMBO DE SOLUÇÕES AQUOSAS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Giselle Stefani 

 

ORIENTADOR(A):  Fernando Queiroz de Almeia  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação das técnicas de resfriamento de equinos de Concurso 

Completo de Equitação 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Marcelle Christine Nascimento Ferreira 

 

ORIENTADOR(A):  Fernando Queiroz de Almeia  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação do Trato Digestório e da Higidez de Potros da Raça 

Mangalarga Marchador alimentados com Prebiótico 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Giselle Stefani 

 

ORIENTADOR(A):  Fernando Queiroz de Almeida  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação das técnicas de resfriamento de equinos de Concurso 

Completo de Equitação. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Marcelle Christine Nascimento Ferreira 

 

ORIENTADOR(A):  Fernando Queiroz de Almeida  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação do Trato Digestório e da Higidez de Potros da Raça 

Mangalarga Marchador alimentados com Prebiótico. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Valéria Silva Melo 

 

ORIENTADOR(A):  Flavia Luzia Oliveira da Cunha Galindo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Pesquisa de Mercado sobre o Consumo da Carne de Rã 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Jennifer da Silva Lopes 

 

ORIENTADOR(A):  Flavia Luzia Oliveira da Cunha Galindo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  EMBRAPA Agrobiologia e Pequenos Produtores - Um Estudo de 

Rede Sócio-Técnica 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Susana Ferreira de Almeida 

 

ORIENTADOR(A):  Flavia Luzia Oliveira da Cunha Galindo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  O aplicativo Crushing Table e a noção de compartilhamento no 

consumo 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Elisee Kazadi Kalonji 

 

ORIENTADOR(A):  Flavia Luzia Oliveira da Cunha Galindo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Barragem em Mariana e a crise de imagem das mineradoras 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: VALERIA SILVA MELO 

 

ORIENTADOR(A):  FLAVIA LUZIA OLIVEIRA DA CUNHA GALINDO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  PESQUISA DE MERCADO SOBRE O CONSUMO DA CARNE DE 

RÃ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: JENNIFER LOPES 

 

ORIENTADOR(A):  FLAVIA LUZIA OLIVEIRA DA CUNHA GALINDO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  PROJETO COM A EMBRAPA AGROBIOLOGIA E PEQUENOS 

PRODUTORES 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: ELISÉE KAZADI KALONJI 

 

ORIENTADOR(A):  FLAVIA LUZIA OLIVEIRA DA CUNHA GALINDO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  SAMARCO - NETNOGRAFIA DE UM DESASTRE INDUSTRIAL 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: SUSANA FERREIRA DE ALMEIDA 

 

ORIENTADOR(A):  FLAVIA LUZIA OLIVEIRA DA CUNHA GALINDO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  O aplicativo Crushing Table e a noção de compartilhamento no 

consumo 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Alexsandro Gomes Costa 

 

ORIENTADOR(A):  FLAVIA LUZIA OLIVEIRA DA CUNHA GALINDO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Comendo bem, que mal tem? Um observatório sobre as 

representações sociais dos riscos alimentares no Brasil 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Vinicius da Costa Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Francisco de Assis da Silva  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estudo Fitoquímico de; Semente, Folhas, Caule e Raiz de Joannesia 

princeps Velloso (Euforbiáceae - cutieira) 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Marcela Carolina Silva de Sá 

 

ORIENTADOR(A):  Francisco José da Silva  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estudo da Fertilidade de Kimberlitos a Partir da Análise de Minerais 

Satélites do Diamante 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Renata Ribeiro de Lima 

 

ORIENTADOR(A):  Francisco José da Silva  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Análise do Segmento SE do Lineamento Translitosférico Az 125º 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Luana da Silva Miranda 

 

ORIENTADOR(A):  Gabriel Santos Menezes  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Aspectos de Fluidos Relativísticos 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Caio Vinicius De Oliveira Rodrigues de Brito 

 

ORIENTADOR(A):  Gabriel Santos Menezes  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Um estudo sobre o campo eletromagnético no formalismo covariante 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: LIZETH VANESSA AMADO JURADO  

 

ORIENTADOR(A):  GERALDO MARTINS RODRIGUES FILHO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  UTILIZAÇÃO DAS ARGILAS ESMECTITAS PARA REMOÇÃO 

DE COR DE EFLUENTES TÊXTEIS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: MARIANNE LIMA HIGINO  

 

ORIENTADOR(A):  GERALDO MARTINS RODRIGUES FILHO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  UTILIZAÇÃO DAS ARGILAS ESMECTITAS PARA REMOÇÃO 

DE COR DE EFLUENTES TÊXTEIS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Mariana Cunba Abrantes 

 

ORIENTADOR(A):  Gerson Luiz Vieira Coelho  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Síntese e determinação de aspectos de superfície e termodinâmicos 

de surfactantes cationicos 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Larissa Cunha Abrantes 

 

ORIENTADOR(A):  Gerson Luiz Vieira Coelho  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Purificação do gás natural 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Mariana Cunha Abrantes 

 

ORIENTADOR(A):  Gerson Luiz Vieira Coelho  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Síntese e Propriedades de Superfície e Termodinâmicas de 

Surfactantes Catiônicos 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: André Lessa Pinheiro 

 

ORIENTADOR(A):  Geruza Tavares D'Avila  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Plano de Atividades do bolsista de Iniciação Científica no projeto de 

trabalhadores/as de serviços domésticos 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Carla Alves Ferreira de Santana 

 

ORIENTADOR(A):  Gilmara Pires de Moura Palermo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ANÁLISE DA SUPERFÍCIE USINADA DA MADEIRA DE 

EUCALYPTUS GRANDIS W. HILL Ex MAIDEN 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Carla Alves Ferreira de Santana 

 

ORIENTADOR(A):  Gilmara Pires de Moura Palermo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ANÁLISE DA SUPERFÍCIE USINADA DA MADEIRA DE 

EUCALYPTUS GRANDIS W. HILL Ex MAIDEN 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Carla Alves Ferreira de Santana 

 

ORIENTADOR(A):  Gilmara Pires de Moura Palermo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ANÁLISE DA SUPERFÍCIE USINADA DA MADEIRA DE 

EUCALYPTUS GRANDIS W. HILL Ex MAIDEN 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Iago Lanes de Oliveira Gomes 

 

ORIENTADOR(A):  Glauciana da Mata Ataíde  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Fungos micorrízicos arbusculares como estratégia para produção de 

mudas de braúna (Melanoxylon brauna) Schott. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Ana Caroline Rodrigues da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Glauciana da Mata Ataíde  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estado nutricional e crescimento de mudas de braúna (Melanoxylon 

brauna) inoculadas com fungos micorrízicos arbusculares 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Marco Aurélio Falcão Braga da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Glauco Favilla Bauerfeldt  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estudo das Reações Químicas de alcenos com radicais OH na 

Atmosfera. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Tatiane Nicola Tejero 

 

ORIENTADOR(A):  Glauco Favilla Bauerfeldt  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  PREVISÃO DOS COEFICIENTES DE VELOCIDADE DAS 

REAÇÕES DE ADIÇÃO DE RADICAIS OH A  1- PENTENO E 1-HEXENO  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Neubi Francisco Xavier Junior 

 

ORIENTADOR(A):  Glauco Favilla Bauerfeldt  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Iniciação Científica 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Neubi Francisco XavierJunior 

 

ORIENTADOR(A):  Glauco Favilla Bauerfeldt  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação do Modelo de Combustão da Gasolina iniciada por 

centelha em motores do ciclo Otto 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Jamile Costa Paes Ferreira 

 

ORIENTADOR(A):  Gustavo Bastos Lyra  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Cenários climáticos da temperatura do ar no estado do Rio de Janeiro 

no  período de 1961 - 2010 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Renato Marques Sanches Pereira 

 

ORIENTADOR(A):  Henderson Silva Wanderley  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Análise de Dados Meteorológicos Medidos em Mata Atlântica 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: André Cleber da Silva Bunhak 

 

ORIENTADOR(A):  Henderson Silva Wanderley  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Identificação de Mudança nos Dias sem Chuva no Estado do Rio de 

Janeiro 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Matheus da Silva Afonso 

 

ORIENTADOR(A):  Henderson Silva Wanderley  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ANÁLISE ESPECTRAL DA PRECIPITAÇÃO NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Juliene Maria da Silva Amancio 

 

ORIENTADOR(A):  Henrique Trevisan  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Análise da influência da cor da armadilha modelo SEMI-FUNIL na 

eficiência de captura de coleobrocas em fragmento florestal. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Taiana Vianna Felix 

 

ORIENTADOR(A):  Inês Rosane Welter Zwirtes de Oliveira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Determinação de herbicida usando biossensor contendo peroxidase 

de extrato vegetal 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Amanda de Assis Rocha 

 

ORIENTADOR(A):  Irene da Silva Coelho  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Detecção de actinomicetos em solos de sistemas de cultivo orgânico 

no município de Seropédica 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Jéssica de Oliveira Lima 

 

ORIENTADOR(A):  Irene da Silva Coelho  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Identificação de bactérias do solo em sistemas de cultivo orgânico no 

município de Seropédica-RJ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Fernanda Souza Faria 

 

ORIENTADOR(A):  Isabele da Costa Angelo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Análise de lipídeos no corpo gorduroso de Rhipicephalus microplus 

infectados por Metarhizium sp. ou Beauveria sp. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Mário Geraldo de Carvalh 

 

ORIENTADOR(A):  Isabelle Cristina Araújo Machado  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estudo Químico de folhas e raízes de Urochloa humidicola (Poaceae)  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Mateus de Paula Barcelos 

 

ORIENTADOR(A):  João Batista Rodrigues de Abreu  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Composição bromatológica e digestibilidade de capim-Marandu 

decorrente de época de vedação, relação de fertilizantes nitrogenados e potássicos e momento de colheita.  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Leonardo Viana da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  João Batista Rodrigues de Abreu  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Composição químico-bromatologica de variedades de cana de açúcar 

(saccharum spp.) com diferentes ciclos de produção 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Camila Arruda de Almeida 

 

ORIENTADOR(A):  João Batista Rodrigues de Abreu  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Consorciação de Andropogon com leguminas: Avaliação da 

disponibilização de nitrogênio ao sitema. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Ismael Nacarati da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  João Batista Rodrigues de Abreu  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Composição bromatológica do Feijão Guandu sob diferentes 

espaçamentos de plantio e alturas de corte 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Bárbara Maria Gomes de Melo 

 

ORIENTADOR(A):  João Carlos de Carvalho Almeida  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito da hidrólise alcalina com NaOH Sobre a composição 

bromatológica do bagaço de cana 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Guilherme Alves do Val 

 

ORIENTADOR(A):  joão carlos de carvalho almeida  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Amonização do feno de capim-elefante colhido em estágio de 

florescimento 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Bárbara Maria Gomes de Melo 

 

ORIENTADOR(A):  joão carlos de carvalho almeida  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Hidrólise alcalina do bagaço de cana-de-açúcar 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Andressa Kagohara 

 

ORIENTADOR(A):  Jonimar Pereira Paiva  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Diagnóstico e Estadiamento da Doença Valvar Degenerativa Crônica 

de Mitral em Cães (Canis familiaris, Linnaeus, 1758) 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: DAYANA PINHEIRO DA SILVA VARGEM 

 

ORIENTADOR(A):  JOSÉ GERALDO ROCHA JUNIOR  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  MÉTODOS ANALÍTICOS ALTERNATICOS 

PERMANGANIMÉTRICOS PARA A DETERMINAÇÃO DA DQO EM LODO DE ESGOTO  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: MARCELLE DIAS REIS 

 

ORIENTADOR(A):  JOSÉ GERALDO ROCHA JUNIOR  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Síntese e avaliação anticorrosiva de novos aditivos para o biodiesel  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Camila Kelly de Queiroz 

 

ORIENTADOR(A):  Juliana Lobo Paes  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação do biofertilizante oriundo do processo de biodigestão de 

dejeto oriundo da suinocultura 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Isabella Priscilla Martins Nascimento 

 

ORIENTADOR(A):  Juliana Lobo Paes  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Cinética de secagem do abacaxi (Ananas comosus L.) desidratado em 

secador solar 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Mateus Defanti Rodrigues 

 

ORIENTADOR(A):  Juliana Lobo Paes  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação do biofertilizante oriundo do processo de biodigestão de 

dejeto de bovino orgânico 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Pedro Luis Belfort Gomes Fernandes 

 

ORIENTADOR(A):  Juliana Lobo Paes  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Produção de biogás de dejetos de caprinos sob diferentes doses de 

inoculo 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Sergio Rufino de Lima Junior 

 

ORIENTADOR(A):  Juliana Lobo Paes  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação do biofertilizante oriundo do processo de biodigestão de 

dejeto bovino convencional 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Thais Andrade de Paula Lovisi 

 

ORIENTADOR(A):  Juliana Lobo Paes  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Analise da qualidade do abacaxi (Ananas comosus L.) desidratado 

em secador solar 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Viviane Amélia Ribeiro Cardoso 

 

ORIENTADOR(A):  Julianne Alvim Milward de Azevedo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Exame da Eficácia de Gestão do Parque Municipal Robson Corrêa 

de Mello 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Ana Paula Ferreira dos Santos da Costa 

 

ORIENTADOR(A):  Julianne Alvim Milward de Azevedo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Exame da Eficácia de Gestão do Parque Natural Municipal Três Rios 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Helder Marcos Nunes Candido 

 

ORIENTADOR(A):  Julianne Alvim Milward de Azevedo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Exame da Eficácia de Gestão da Área de Preservação Ambiental 

Municipal do Lago do Caça e Pesca 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Renata Fernanda Oliveira de Souza 

 

ORIENTADOR(A):  Julianne Alvim Milward de Azevedo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Exame da Eficácia de Gestão da Área de Preservação Ambiental 

Municipal do Lago do Caça e Pesca 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Milena Soares dos Santos 

 

ORIENTADOR(A):  Julianne Alvim Milward de Azevedo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Exame da Eficácia de Gestão da Área de Preservação Ambiental Vale 

do Morro da Torre 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Dolvani da Costa Barbosa 

 

ORIENTADOR(A):  Julianne Alvim Milward de Azevedo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Exame da Eficácia de Gestão da Área de Preservação Ambiental Vale 

do Morro da Torre 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: NATÁLIA DE FIGUEIREDO  

 

ORIENTADOR(A):  JULIO CESAR FERRAZ JACOB  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  COMPARAÇÃO ENTRE DOIS PROTOCOLOS DE INDUÇÃO DE 

MATURAÇÃO FOLICULAR E OOCITÁRIA SOBRE A TAXA DE RECUPERAÇÃOOOCITÁRIA EM 

ÉGUAS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: ISABELLE GERMANO COELHO BEZERRA  

 

ORIENTADOR(A):  KATIA CILENE TABAI  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estado nutricional e consumo alimentar: o caso das gestantes de Nova 

Iguaçu - RJ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: NANDARA GABRIELA MENDONÇA OLIVEIRA 

 

ORIENTADOR(A):  KATIA CILENE TABAI  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estado nutricional e consumo alimentar: o caso das gestantes de Nova 

Iguaçu - RJ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Nandara Gabriela Mendonça Oliveira 

 

ORIENTADOR(A):  KATIA CILENE TABAI  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ANÁLISE DO CONSUMO ALIMENTAR E AVALIAÇÃO DO 

ESTADO NUTRICIONAL DE GESTANTES DE UM CENTRO PÚBLICO DE ATENÇÃO À SAÚDE 

BÁSICA DE UM MUNICÍPIO DA ZONA RURAL DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU/RJ. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Nandara Gabriela Mendonça 

 

ORIENTADOR(A):  Katia Cilene Tabai  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ANÁLISE DO CONSUMO ALIMENTAR E AVALIAÇÃO DO 

ESTADO NUTRICIONAL DE GESTANTES DE UM CENTRO PÚBLICO DE ATENÇÃO À SAÚDE 

BÁSICA DE UM MUNICÍPIO DA ZONA RURAL DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU/RJ. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Wallace de Araújo Menezes 

 

ORIENTADOR(A):  Laura Delgado Mendes  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  MAPEAMENTO DA TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE 

TERRESTRE E DA COBERTURA E USO DA TERRA COM GEOTECNOLOGIAS LIVRES PARA 

ANÁLISE DA INTERAÇÃO TERRA-ATMOSFERA  NO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU (RJ) 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Daniele Pereira Pecorella 

 

ORIENTADOR(A):  Laura Delgado Mendes  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  APLICACÕES DAS GEOTECNOLOGIAS LIVRES AO ENSINO 

DE GEOCIÊNCIAS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Niriele Bruno Rodrigues 

 

ORIENTADOR(A):  Laura Delgado Mendes  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  SOLOS URBANOS: UMA ANÁLISE NA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIO BOTAS, NA BAIXADA FLUMINENSE (RJ), PARA IDENTIFICAÇÃO DE GEOINDICADORES 

DE MUDANÇAS AMBIENTAIS ANTROPOGÊNICAS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Yago Oliveira dos Anjos 

 

ORIENTADOR(A):  Laura Delgado Mendes  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ANÁLISE DO PROCESSO DE ASSOREAMENTO DA BAÍA DE 

GUANABARA NO CONTEXTO DA EVOLUÇÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO 

DE JANEIRO 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Pâmela Suelen Pereira Mendanha Lopes Pereira 

 

ORIENTADOR(A):  Laura Delgado Mendes  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  GEOMORFOMETRIA DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

URBANIZADAS: UMA ANÁLISE DO RIO BOTAS, NA BAIXADA FLUMINENSE (RJ) 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Amanda Raso Ferreira 

 

ORIENTADOR(A):  Laura Delgado Mendes  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  GEOMORFOMETRIA DE BACIAS HIDROGRÁFICAS: 

APLICAÇÃO AO ESTUDO DO RIO DONA EUGÊNIA, NOVA IGUAÇU-MESQUITA (RJ) 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Nícolas Gabriel Themoteo Barbosa 

 

ORIENTADOR(A):  Laura Delgado Mendes  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DINÂMICAS DA PAISAGEM: UMA ANÁLISE DA ÁREA DO 

SAMBAQUI DO SÃO BENTO NA BAIXADA DA GUANABARA 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Nikolas Bigler de Azevedo  

 

ORIENTADOR(A):  Leila Dupret Machado   
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Interferências da Cultura Afro brasileira na construção da 

subjetividade pessoal e social de professores e alunos do Instituto Nacional de Educação de Surdos  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Marina Sant’Anna Carvalho de Souza 

 

ORIENTADOR(A):  Leonardo Mitrano Neves  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efetividade da Estação Ecológica de Tamoios, Baia da Ilha Grande 

– RJ, para populações de peixes da família Serranidae. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Marcelo Jacinto de Abreu 

 

ORIENTADOR(A):  Lilian Maria Borges Gonzalez  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Práticas, percepções e recomendações de profissionais de saúde 

atuantes em hospital geral acerca da relação entre espiritualidade/espiritualidade e saúde de seus pacientes. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Marcelo Jacinto de Abreu 

 

ORIENTADOR(A):  Lilian Maria Borges Gonzalez  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Mulheres e autocuidado: investigação de fatores que influenciam a 

adoção de comportamentos preventivos e promotores de saúde no gênero feminino  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Camila dos Reis Pereira 

 

ORIENTADOR(A):  Lilian Maria Borges Gonzalez  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estudo das influências de gênero no padrão de autocuidado de 

pessoas idosas 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Wellington Magno da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Lilian Maria Borges Gonzalez  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Práticas e percepções de enfermeiros sobre a 

espiritualidade/religiosidade de usuários do SUS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Lucas Pimenta Rodrigues 

 

ORIENTADOR(A):  Lilian Maria Borges Gonzalez  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Práticas, percepções e recomendações de profissionais de saúde 

atuantes em hospital geral acerca da relação entre espiritualidade/espiritualidade e saúde de seus pacientes.  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Izadora da Silva Santos 

 

ORIENTADOR(A):  Lindoval Domiciano Fernandes  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Síntese e Caracterização de Silicoaluminofosfatos e 

Metaloaluminofosfatos   Apresentando Estrutura da Chabazita Contendo Baixo Teor de Silício 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Luís Guilherme Magalhães dos Reis 

 

ORIENTADOR(A):  Luciana Macedo Brito  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Desenvolvimento de filmes nanoestruturados de poli(ácido lático) 

para liberação de rifampicina 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Nohana Caruso Ramos 

 

ORIENTADOR(A):  Luciana Macedo Brito  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Desenvolvimento de filmes nanoestruturados de poli(ácido lático) 

para liberação de rifampicina 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: TATHIANA ALVES MARQUES 

 

ORIENTADOR(A):  LUCIANO DA SILVA ALONSO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Tabulação dos dados para estudos populacionais de alterações na 

coluna vertebral de cães 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: RicardRidan Pacheco Lippi 

 

ORIENTADOR(A):  Luciano Ramos Suzart  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  EXTRAÇÃO E FRACIONAMENTO CROMATOGRAFICO DE 

EXTRATOS VEGETAIS DE ESPECIES DA MATA ATLANTICA. Especie : Chrysobalanus icaco 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Isabela Hastenreiter Gonçalves de Oliveira 

 

ORIENTADOR(A):  Luciano Ramos Suzart  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  EXTRAÇÃO E FRACIONAMENTO CROMATOGRAFICO DE 

EXTRATOS VEGETAIS DE ESPECIES DA MATA ATLANTICA: Especie C. Icaco . 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Raquel Capela da Silva Gonçalves 

 

ORIENTADOR(A):  Luciene de Fátima Rocinholi  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação socioemocional de criança na primeira infância através 

das escalas ASQ e ASQ-SE 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Rafaela de Oliveira Rodrigues 

 

ORIENTADOR(A):  Luciene de Fátima Rocinholi  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Perfil socioeconômico de pais e crianças de creches públicas 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Edilaine Souza da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Luciene de Fátima Rocinholi  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Proposta de estimulação para crianças de creches 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Dominique Mathias Parangaba 

 

ORIENTADOR(A):  Luciene de Fátima Rocinholi  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação do desenvolvimento Motor em crianças na primeira 

infância 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Gabriela de Araújo Braz dos Santos 

 

ORIENTADOR(A):  Luciene de Fátima Rocinholi  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação do desenvolvimento cognitivo em crianças da primeira 

infância  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Suelen de Aguiar da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Luciene de Fátima Rocinholi  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação da Linguagem em crianças na primeira infância 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Guilherme Domingos Martins 

 

ORIENTADOR(A):  Luciene de Fátima Rocinholi  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação do comportamento adaptativo em crianças de creches 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Nathália De Sousa Coutinho 

 

ORIENTADOR(A):  Lucio Caetano Carramillo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Determinar a Qualidade das Águas das Lagoas dos Areais de 

Seropédica - RJ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Camila dos Santos Barbosa 

 

ORIENTADOR(A):  Lucio Caetano Carramillo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  A água mineral no contexto da legislação dos recursos minerais. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Leonardo Machado de Carvalho 

 

ORIENTADOR(A):  Lucio Caetano Carramillo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  "A Evolução da Produção Brasileira de Água Mineral." 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Gustavo Gomes de Cerqueira  

 

ORIENTADOR(A):  Lucio Caetano carramillo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Água mineral no contexto da legislação de alimentos brasileira 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Athus Tavolaro Baltazar 

 

ORIENTADOR(A):  Lúcio Caetano Carramillo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  A Água Mineral no Contexto da Legislação Ambiental Brasileira 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Igor Cristiano Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Lucio Carramillo Caetano  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:   A Água Mineral no Contexto da Legislação dos Recursos Minerais 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Gustavo Neves Costa de Mesquita 

 

ORIENTADOR(A):  Lúcio Carramillo Caetano  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  A Água Mineral no Contexto da Legislação da Comunidade Européia 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Karolyne Silva Magalhães 

 

ORIENTADOR(A):  Luis Carlos Reis  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito do exercício de nado forçado sobre parâmetros 

hidroeletrolíticos e autonômicos em ratos Wistar. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Welington Villela de Paula 

 

ORIENTADOR(A):  Luis Carlos Reis  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito do exercício resistido em escada sobre parâmetros 

hidroeletrolíticos e autonômicos 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Wilson de Oliveira Mendonça 

 

ORIENTADOR(A):  Luis Fernando Orleans  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Buscador de Promoções Divulgadas em Redes Sociais 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Wilson de Oliveira Mendonça 

 

ORIENTADOR(A):  Luis Fernando Orleans  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Cloud-Simulator: Um Simulador de Eventos Discretos para Nuvens 

IaaS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Marcus Vinicius Carvalho Martins  

 

ORIENTADOR(A):  Luis Fernando Orleans  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Buscador de Promoções Divulgadas em Redes Sociais 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Pedro Diniz Figueiredo 

 

ORIENTADOR(A):  Luis Fernando Orleans  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Corretor Automático de Exercícios de Programação Java 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Pedro Diniz Figueiredo 

 

ORIENTADOR(A):  Luis Fernando Orleans  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Corretor Automático de Exercícios de Programação Java 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Grasiele Bastos Marques Teixeira 

 

ORIENTADOR(A):  Luiz Guimarães Barbosa  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Posicionamento Inicial em Atividades Offshore 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Vânia Pereira Reis 

 

ORIENTADOR(A):  Luiz Guimarães Barbosa  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Determinação da Topografia do Nível Médio dos Mares com 

Altimetria por Satélites 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Julia Niccolis Azevedo Lopes 

 

ORIENTADOR(A):  Magda Alves de Medeiros  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  TIPOS CELULARES ENVOLVIDOS NO EFEITO ANTI-

INFLAMATÓRIO DA APIPUNTURA NO MODELO DE LESÃO MEDULAR POR COMPRESSÃO EM 

RATOS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Larissa Torres Ferreira 

 

ORIENTADOR(A):  Marcelo Abidu Figueiredo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Origem e distribuição antimérica do nervo mediano no macaco 

Rhesus 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Pedro Henrique da Costa Sinquini 

 

ORIENTADOR(A):  Marcelo Abidu Figueiredo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Craniometria comparada em dois morfotipos de crânios de gatos. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Rammana Bello da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Marcelo Abidu Figueiredo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Origem e distribuição antimérica do nervo radial no macaco Rhesus.  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Elen Roza 

 

ORIENTADOR(A):  Marcelo Almeida Bairral  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Aprendizagem matemática em dispositivos com touchscreen 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Allan Charles da Silva Chagas 

 

ORIENTADOR(A):  Marcelo da Costa Souza  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Diversidade taxonômica de Myrtaceae na Floresta de Encosta da Ilha 

da Marambaia, Rio de Janeiro - Brasil 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: André Teixeira de Lima Brandão 

 

ORIENTADOR(A):  Marcelo da Costa Souza  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Diversidade taxonômica de Myrtaceae em um remanescente de 

Floresta Atlântica no município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro - Brasil 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Jonathan Xavier de Sena 

 

ORIENTADOR(A):  Marcelo Havrick Herbst  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estudo de N,N'-difenilbenzamidinas 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Luiz Phelipe de Souza Tomaso 

 

ORIENTADOR(A):  Marcelo Hawrylak Herbst  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Síntese e caracterização de compostos de coordenação de metais de 

transição e de grupos principais contendo bases de schiff 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Nathally Lima do Nascimento 

 

ORIENTADOR(A):  Marcelo Hawrylak Herbst   
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Síntese e caracterização de ligantes bases de Schiff e de complexos de 

metais de transição com potencial anti-fúngico 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: GLAUCIA BRASIL DIAS ALVES 

 

ORIENTADOR(A):  Márcia Cristina Campos de Oliveira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Determinação do fator de proteção solar extratos brutos e suas 

frações de Talinum triangulare Leach (Portulacaceae) e desenvolvimento de formulações para protetor solar.  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Raíssa Melo Vilela 

 

ORIENTADOR(A):  Marco Andre Alves de Souza  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ATIVIDADE BIOLÓGICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE FOLHAS 

DE LOURO (Laurus nobilis L.) SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE FUNGOS FITOPATOGÊNICOS  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Ivana de Mello Campos 

 

ORIENTADOR(A):  Marco Andre Alves de Souza  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ANÁLISE DO ÓLEO ESSENCIAL DE PLANTAS AROMÁTICAS 

DO JARDIM BOTÂNICO DA UFRRJ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: BYANCA RIBEIRO BENEVENUTO  

 

ORIENTADOR(A):  MARCO ANDRE ALVES DE SOUZA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ATIVIDADE BIOLÓGICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE FOLHAS 

DE ERVA-DE-BALEEIRA (Cordia verbenacea D.C.) SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE FUNGOS 

FITOPATOGÊNICOS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: RAISSA MELO VILELA 

 

ORIENTADOR(A):  MARCO ANDRE ALVES DE SOUZA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ATIVIDADE BIOLÓGICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE FOLHAS 

DE LOURO (Laurus nobilis L.) SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE FUNGOS FITOPATOGÊNICOS  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: IVANA DE MELLO CAMPOS 

 

ORIENTADOR(A):  MARCO ANDRE ALVES DE SOUZA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ANÁLISE DO ÓLEO ESSENCIAL DE PLANTAS AROMÁTICAS 

DO JARDIM BOTÂNICO DA UFRRJ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: STEFANIA SYDIO DA SILVA 

 

ORIENTADOR(A):  MARCO ANDRE ALVES DE SOUZA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ANÁLISE DO ÓLEO ESSENCIAL DE PLANTAS AROMÁTICAS 

DO JARDIM BOTÂNICO DA UFRRJ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: DALILA ARAÚJO LOPES 

 

ORIENTADOR(A):  MARCO ANTONIO MONTE  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE ÁRVORES CUBADAS POR 

CLASSE DE DIÂMETRO 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: DALILA ARAÚJO LOPES 

 

ORIENTADOR(A):  MARCO ANTONIO MONTE  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Determinação do número de árvores cubadas por classe de diâmetro  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: SAMUEL RODRIGUES BONAMICHI DO COUTO  

 

ORIENTADOR(A):  MARCO ROBERTO BOURG DE MELLO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  AVALIAÇÃO DO EFEITO DA CICLICIDADE SOBRE A TAXA 

DE CONCEPÇÃO E DE PRENHEZ DE FÊMEAS NELORES INSEMINADAS EM TEMPO FIXO.  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: OTÁVIA REIS E SILVA 

 

ORIENTADOR(A):  MARCO ROBERTO BOURG DE MELLO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  INFLUÊNCIA DA MANIPULAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA 

DURANTE A DINÂMICA FOLICULAR NA TAXA DE CONCEPÇÃO DE VACAS LEITEIRAS 

INSEMINADAS EM TEMPO FIXO. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Raíssa Nascimento dos Santos 

 

ORIENTADOR(A):  Marcos Gervasio Pereira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Dinâmica das espécies florestais no processo de regeneração natural 

quando as condições do solo no bioma Cerrado, Uberaba-MG 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Ícaro da Silva Misquita 

 

ORIENTADOR(A):  Marcus Vinícius Morais de Oliveira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Desenvolvimento de um sistema de aquisição de dados para secador 

solar utilizando microcontrolador 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: KAOANY FERREIRA DA SILVA 

 

ORIENTADOR(A):  Margarida Goéte Ferreira do Carmo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Identificação, isolamento e preservação de patógenos observados nas 

áreas de produção por agricultores familiares 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: André Felipe de Sousa Vaz 

 

ORIENTADOR(A):  Margarida Goréte Ferreira do Carmo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  IDENTIFICAÇÃO DE PATÓGENOS HABITUAIS DO SOLO NA 

CULTURA DE TOMATE NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, REGIAÃO SERRANA DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Blayley Idegard Silva e Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Maria Cristina Affonso Lorenzon  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  QUALIDADE DA PRÓPOLIS DE ABELHAS AFRICANIZADAS 

SEGUNDO O MÉTODO E PERÍODO DE COLETA 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Blayley Idegard Silva e Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Maria Cristina Affonso Lorenzon  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  QUALIDADE DA PRÓPOLIS DE ABELHAS AFRICANIZADAS 

SEGUNDO O MÉTODO E PERÍODO DE COLETA 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA SILVA 

 

ORIENTADOR(A):  Maria Cristina Affonso Lorenzon  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  QUALIDADE DA PRÓPOLIS DE ABELHAS AFRICANIZADAS 

SEGUNDO O MÉTODO E PERÍODO DE COLETA 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Blayley Idegard Silva e Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Maria Cristina Affonso Lorenzon  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  QUALIDADE DA PRÓPOLIS DE ABELHAS AFRICANIZADAS 

SEGUNDO O MÉTODO E PERÍODO DE COLETA 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA SILVA 

 

ORIENTADOR(A):  Maria Cristina Affonso Lorenzon  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  QUALIDADE DA PRÓPOLIS DE ABELHAS AFRICANIZADAS 

SEGUNDO O MÉTODO E PERÍODO DE COLETA 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Blayley Idegard Silva e Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Maria Cristina Afonso Lorenzon  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Qualidade da Própolis de Abelhas Africanizadas Segundo o Método 

e o Período de Coleta 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Dayana  

 

ORIENTADOR(A):  Maria Gracinda Carvalho Teixeira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Desafios às Interações Socioestatais para Articular Governança e 

Participação Social nas Instituições Participativas em Município Afetado pelo Programa Governamental do 

Arco Metropolitano na Baixada Fluminense 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Jover Mendes de Oliveira Negrão 

 

ORIENTADOR(A):  Maria Gracinda Carvalho Teixeira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Desafios às Interações Socioestatais para Articular Governança e 

Participação Social nas Instituições Participativas em Município Afetado pelo Programa Governamental do 

Arco Metropolitano na Baixada Fluminense 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Jover Mendes de Oliveira Negrão 

 

ORIENTADOR(A):  Maria Gracinda Carvalho Teixeira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DESAFIOS ÀS INTERAÇÕES SOCIOESTATAIS PARA 

ARTICULAR GOVERNANÇA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS INSTITUIÇÕES PARTICIPATIVAS 

EM MUNICÍPIO AFETADO PELO PROGRAMA GOVERNAMENTAL DO ARCO METROPOLITANO 

NA BAIXADA FLUMINENSE 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  
NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 
exemplar à PROPPG. 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 
a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 
situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 
4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 
7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Dayana Pereira do Nascimento 

 

ORIENTADOR(A):  Maria Gracinda Carvalho Teixeira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DESAFIOS ÀS INTERAÇÕES SOCIOESTATAIS PARA 

ARTICULAR GOVERNANÇA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS INSTITUIÇÕES PARTICIPATIVAS 

EM MUNICÍPIO AFETADO PELO PROGRAMA GOVERNAMENTAL DO ARCO METROPOLITANO 

NA BAIXADA FLUMINENSE 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  
NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 
exemplar à PROPPG. 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 
a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 
situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 
4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 
7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Aline Andrade Chaves 

 

ORIENTADOR(A):  Mariana Bezerra Mascarenhas  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  AVALIAÇÃO DO INFILTRADO EOSINOFÍLICO NA PELE DE 

CÃES COM DERMATITE ATÓPICA 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: JONATHAN FERREIRA ALMEIDA 

 

ORIENTADOR(A):  Mariana Regina Coimbra de Lima  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  LEVANTAENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: TAINARA CRISTINA BATISTA 

 

ORIENTADOR(A):  Mariana Regina Coimbra de Lima  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ANÁLISE GRÁFICA DO USO E OCUPAÇÃO NOTURNA DO 

CAMPUS DA UFRRJ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Mariana Pereira D'Aguila 

 

ORIENTADOR(A):  Mariana Regina Coimbra de Lima  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ESTUDO DA PAISAGEM NOTURNA DA UFRRJ  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ESTIMA 

 

ORIENTADOR(A):  Marinaldo Ferreira Pinto  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CONTROLE E 

AQUISIÇÃO DE DADOS PARA ENSAIOS DE PERFIL DE DISTRIBUIÇÃO DE ASPERSORES 

ROTATIVOS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: DÉBORA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 

 

ORIENTADOR(A):  Maurício Cordeiro Mancini  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  PROJETO, MONTAGEM E AVALIAÇÃO DE UMA COLUNA DE 

ADSORÇÃO PARA A REMOÇÃO DE CONTAMINANTES EM SOLUÇÕES AQUOSAS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: THAINÁ DALFIOR SALVADOR 

 

ORIENTADOR(A):  Maurício Cordeiro Mancini  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL E MODELAGEM 

MATEMÁTICA DA ADSORÇÃO DE CORANTES EM MATERIAL PARTICULADO ORIGINADO DO 

PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Isadora Ferreira Volpato 

 

ORIENTADOR(A):  Mauro Antonio Homem Antunes  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Variação temporal dos índices de vegetação em áreas de 

deslizamentos de terra 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Isadora Ferreira Volpato 

 

ORIENTADOR(A):  Mauro Antonio Homem Antunes  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Desenvolvimento de metodologia de obtenção da visibilidade 

horizontal para as correções atmosféricas em imagens OLI Landsat 8 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Ana Rachel Simões Fortes 

 

ORIENTADOR(A):  Mayra Goulart da Silva  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Bolivarianismo e luta hegemônica no Brasil: (re)significações do 

conceito durante o governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Julio Cesar Pereira de Carvalho 

 

ORIENTADOR(A):  MAYRA GOULART DA SILVA\  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Bolivarianismo e luta hegemônica no Brasil: (re)significações do 

conceito durante o governo do Partido dos Trabalhadores (2011-2015) 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Priscilla Fernanda Uliano Rocha 

 

ORIENTADOR(A):  Melissa Carvalho Machado do Couto Chambarelli  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Detecção de oocistos de Cryptosporidium spp. através de diagnóstico 

microscópico em amostras fecais de cães e gatos mantidos como animais de companhia na Baixada 

Fluminense 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Lívia Correia Fróes 

 

ORIENTADOR(A):  Michaele Alvim Milward de Azevedo  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Levantamento e desenvolvimento de cartilha das espécies da flora da 

Ilha Grande, RJ pertencentes à Lista Vermelha 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Vinicius Rangel de Salles Souza 

 

ORIENTADOR(A):  Miliane Moreira Soares de Souza  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Suscetibilidade antimicrobiana de Staphylococcus spp e Escherichia 

coli isolados de aves provenientes de criação industrial e orgânica. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Luis Felipe Barbosa Braga Feitoza 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Aparecida dos Santos Almeida  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Alterações cardiometabólicas induzidas pelo status tireoideano 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Rômulo Sarmento Nogueira 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Aparecida dos Santos Almeida  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Investigação dos componentes do sistema RAS cardíaco na 

participação da hipertrofia cardíaca observada na prole jovem de mães obesas 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Cassiano Garcia Dias da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Sueli Martins  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Pequena e média empresa em Seropédica 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Ryan de Albuquerque da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Sueli Martins  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  A importância da Análise das Demonstrações Contábeis no Processo 

de Tomada de Decisões 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Caroline da Costa Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Sueli Martins  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Revisão de Literatura 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Beatriz Cavalcante de Oliveira Barros 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Sueli Martins  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Seleção de todos os dados contidos na revista Melhores e Maiores dos 

anos analisados. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Luciana Ribeiro Nunes 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Sueli Martins  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Seleção de todos os dados contidos na revista Melhores e Maiores dos 

anos analisados. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Monike da Silva Brito 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Sueli Martins  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Leitura dos Complementos 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Gabrielle Cristinne Nestor 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Sueli Martins  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Leitura dos Complementos 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Gabriela Matos de Oliveira 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Sueli Martins  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Seleção de todos os dados contidos na revista Melhores e Maiores dos 

anos analisados. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Carolina dos Santos Santana da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Sueli Martins  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Revisão de Literatura. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Beatriz Cavalcante de Oliveira Bastos 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Sueli Martins  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Seleção de todos os dados contidos na revista Melhores e Maiores dos 

anos analisados. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Izabel de Souza Parreiras 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Sueli Martins  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Leitura dos Complementos 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Jandir Palhano da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Sueli Martins  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Cálculos dos índices selecionados 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Michelle da Cruz Pena 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Sueli Martins  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Leitura dos Complementos 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Cassiano Garcia 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Sueli Martins  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  A importância das Pequenas e Médias Empresas no Município de 

Seropédica.. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Ryan de Albuquerque da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Sueli Martins  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Seleção de todos os dados contidos na revista Melhores e Maiores dos 

anos analisados. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Madson Rafael Santos 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Sueli Martins  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Cálculos dos índices selecionados 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Lucas da Silva Procópio 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Sueli Martins  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Cálculos dos índices selecionados 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Sidrack Augusto 

 

ORIENTADOR(A):  Norma Sueli Martins  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Cálculos dos índices selecionados 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Caroline Campos de Azevedo 

 

ORIENTADOR(A):  Otavio Raymundo Lã  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Métodos Analíticos Alternativos Permanganimétricos para a 

Determinação de Carbono Orgânico em Solos 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Rafael Bremide Estefanato 

 

ORIENTADOR(A):  Paula Debiasi  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Efeito da Aberração Cromática no processamento fotogramétrica de 

imagens de VANT 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Fabiano Peixoto Freiman 

 

ORIENTADOR(A):  Paula Debiasi  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação de diferentes softwares livres para a visualização e pré-

processamento de dados LIDAR 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: JOÃO ELVES DA SILVA SANTANA 

 

ORIENTADOR(A):  PAULO SERGIO TORRES BRIOSO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  PATOLOGIA DE SEMENTES FLORESTAIS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: JOÃO ELVIS SILVA SANTANA 

 

ORIENTADOR(A):  PAULO SERGIO TORRES BRIOSO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Patologia de Sementes Florestais 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Camille Ferreira Leandro 

 

ORIENTADOR(A):  Raquel Alvitos Pereira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  O “poder em cena” nas performances da Paixão de Cristo – estudo 

dos símbolos e representações cristãs nas églogas de Juan de Encina (Século XVI)   
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Lucas Duarte Pontes da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Raquel Alvitos Pereira   
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  A Natividade encenada e o poder monárquico – estudo dos símbolos 

e representações cristãs nas églogas de Juan de Encina (Século XVI)   
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Luiz Felipe Guimaraes Freitas 

 

ORIENTADOR(A):  Regina Cohen Barros  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DINÂMICAS CONTEMPORÂNEAS DO ESPAÇO AGRÁRIO: 

INTERACAO RURAL URBANA NA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Bigadabia Carneiro de Oliveira 

 

ORIENTADOR(A):  Regina Cohen Barros  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DINÂMICAS CONTEMPORÂNEAS DO ESPAÇO AGRÁRIO: 

INTERACAO RURAL URBANA NA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Priscila Salles de Araujo Souza 

 

ORIENTADOR(A):  Regina Cohen Barros  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DINÂMICAS CONTEMPORÂNEAS DO ESPAÇO AGRÁRIO: 

INTERACAO RURAL URBANA NA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Leticia Bersot 

 

ORIENTADOR(A):  Renata Barbosa Lacerda  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Síntese e Caracterização de Novos Derivados Guanidino-Alquil 

Bromopirrólicos 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Wylla Reich de Souza Bastos 

 

ORIENTADOR(A):  Renata Barbosa Lacerda  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Síntese de Novos Derivados 4,5-Dibromopirrólicos-Acil-Guanidínicos 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Jônatas de Oliveira Sousa 

 

ORIENTADOR(A):  renata nunes oliveira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  HIDROGÉIS DE PVA-NaCMC CARREGADOS COM NANO 

PARTÍCULAS DE PRATA PARA APLICAÇÃO EM CURATIVOS. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Marcos Henrique Chaves Bezerra 

 

ORIENTADOR(A):  Ricardo Vilar Neves  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ADENSAMENTO DE PONTOS DE APOIO PLANIMÉTRICO 

COM BASE NA REDE GEODÉSICA DA UFRRJ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Theresa Lomeu Portella 

 

ORIENTADOR(A):  Roberta Helena Mendonça  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estudo da incorporação de fármacos em arcabouços de PHB e 

quitosana aplicados à Bioengenharia Tecidual  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Glauco Fonseca Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Roberta Helena Mendonça  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estudo da degradação em meio dinâmico de arcabouços de PHB e 

quitosana aplicados à Bioengenharia Tecidual  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Tamirys Mariano da Rocha Azevedo 

 

ORIENTADOR(A):  Roberto Carlos Costa Lelis  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Molhabilidade da madeira de eucalyptus, pinus e de painéis de 

madeira para colagem de madeira 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: RAMON LAMEIRA 

 

ORIENTADOR(A):  ROBSON MARIANO DA SILVA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:   Diagnóstico de Fatores que Causam a Evasão no Curso de Sistemas 

de Informação da UFRRJ utilizando Redes Bayesianas. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Douglas Batista Inácio 

 

ORIENTADOR(A):  Rodrigo Carlos Marques Pereira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Captação de recursos nas micro e pequenas empresas: oportunidades 

e desafios no município de Seropédica 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Jéssica Ribeiro dos Santos 

 

ORIENTADOR(A):  Rodrigo Carlos Marques Pereira  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Captação de recursos nas micro e pequenas empresas: oportunidades 

e desafios no município de Seropédica 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Paula Cristina Pereira Guimarães 

 

ORIENTADOR(A):  Rodrigo de Azevedo Cruz Lamosa  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  A reação docente à inserção da Polícia Militar nas escolas públicas 

no contexto da Reforma Gerencial do trabalho escolar 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Michel Cícero Magalhães de Melo 

 

ORIENTADOR(A):  Rodrigo de Souza Tavares  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  O papel midiático na propagação do medo e confiança nas 

instituições: Instabilidade e influência social. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Tiago Cupolillo Mota 

 

ORIENTADOR(A):  ROSANE BRAGA DE MELO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Um estudo exploratório dentro do dispositivo em saúde mental de 

Paracambi sobre o tratamento de crianças e adolescentes encaminhados com a avaliação de queixa escolar. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Jéssyka Sarcinelli Cáo  

 

ORIENTADOR(A):  ROSANE BRAGA DE MELO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Um estudo exploratório em escolas de Paracambi sobre os 

encaminhamentos de crianças e adolescentes com a avaliação de queixa escolar para os dispositivos de saúde 

e de saúde mental.  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Jéssyka Sarcinelli Cáo 

 

ORIENTADOR(A):  ROSANE BRAGA DE MELO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Um estudo exploratório em escolas de Paracambi sobre os 

encaminhamentos de crianças e adolescentes com a avaliação de queixa escolar para os dispositivos de saúde 

e de saúde mental. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Tiago Cupolillo Mota 

 

ORIENTADOR(A):  ROSANE BRAGA DE MELO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Um estudo exploratório dentro do dispositivo em saúde mental de 

Paracambi sobre o tratamento de crianças e adolescentes encaminhados com a avaliação de queixa escolar.  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Thiago Rezende Lima do Carmo 

 

ORIENTADOR(A):  Rosane Maciel A. Vargas  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  SISTEMAS DE VARREDURA A LASER: UMA ABORDAGEM 

CONCEITUAL E PRÁTICA PARA APLICAÇÕES DIDÁTICAS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Thiago Rezende Lima do Carmo 

 

ORIENTADOR(A):  Rosane Maciel Araujo Vargas  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  SISTEMAS DE VARREDURA A LASER: UMA ABORDAGEM 

CONCEITUAL E PRÁTICA PARA APLICAÇÕES DIDÁTICAS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Lucas de Oliveira Pires 

 

ORIENTADOR(A):  Rosane Nora Castro  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  : ISOLAMENTO E SÍNTESE DE DERIVADOS FENÓLICOS DA 

PRÓPOLIS BRASILEIRA 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Marcos Diego Gonzaga da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Rosilei Aparecida Garcia  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Processo de oxidação da superfície de madeiras nativas e exóticas 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Natalia Alves Tavares 

 

ORIENTADOR(A):  Rubia Cristina Wegner  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Medidas para o setor de recursos naturais em estratégias nacionais 

de desenvolvimento econômico: países selecionados 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Natalia Alves Tavares 

 

ORIENTADOR(A):  Rubia Wegner  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Medidas para o setor de recursos naturais em estratégias nacionais 

de desenvolvimento econômico: países selecionados 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: RAQUEL APARECIDA PINTO  

 

ORIENTADOR(A):  RUI DE GÓES CASQUEIRA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  CONSTRUÇÃO DE UM PROTÓTIPO DE UMA UNIDADE 

SEPARAÇÃO MAGNÉTICA DE PARTÍCULAS EM ESCALA DE BANCADA 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: GABRIELLE DE DEUS GOMES 

 

ORIENTADOR(A):  RUI DE GÓES CASQUEIRA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  RECICLAGEM DAS BLENDAS PC+ABS E PC+ABS+EPÓXI 

PROVENIENTES DE SUCATAS ELETRÔNICAS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: YURI ZOPELARIO MARELI 

 

ORIENTADOR(A):  RUI DE GÓES CASQUEIRA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS MECÂNICOS E 

ELETROQUÍMICOS PARA RECICLAGEM DE COBRE DE SUCATAS ELETRÔNICAS  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: ANA CAROLINA RIBEIRO FERNANDES FARIA 

 

ORIENTADOR(A):  RUI DE GÓES CASQUEIRA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  AVALIAÇÃO DE DIFERENTES RECHEIOS ESTRUTRADOS 

PARA QUANTIFICAR A EFICIÊNCIA DE DISTRIBUIDORES DE LÍQUIDOS PARA COLUNAS 

RECHEADAS 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: RENATO DE SOUZA 

 

ORIENTADOR(A):  RUI DE GÓES CASQUEIRA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DESIGN, CONSTRUÇÃO E TESTES PRELIMINARES DE UM 

TROCADOR DE CALOR COMPACTO DE BAIXO CUSTO EM ESCALA DE LABORATÓRIO  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: HORTÊNCIA DOMA DE ALEXANDRIA 

 

ORIENTADOR(A):  RUI DE GÓES CASQUEIRA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  CARACTERIZAÇÃO E RECICLAGEM DE BATERIAS DE ÍONS 

DE LÍTIO DE APARELHOS CELULARES 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: CLARISSE DA COSTA ROCHA MATTOS 

 

ORIENTADOR(A):  SABRINA LUZIA GREGIO DE SOUSA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  MANEJO DA PASTAGEM DA ÁREA DO GADO SINDHI 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: VERÔNICA MENDES DE AZEVEDO 

 

ORIENTADOR(A):  SABRINA LUZIA GREGIO DE SOUSA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  ATIVIDADES ENZIMÁTICAS NO TECIDO MUSCULAR DE 

COELHOS (ORYCTOLAGUS CUNÍCULUS) RELACIONADAS À QUALIDADE DA CARCAÇA E DA 

CARNE 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Pamella Pryscilla de Alvarenga Bissoli Maciel de Lima 

 

ORIENTADOR(A):  SABRINA LUZIA GREGIO DE SOUSA  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  RELAÇÃO ENTRE AS ATIVIDADES ENZIMÁTICAS NO 

TECIDO MUSCULAR E A QUALIDADE DA CARCAÇA E DA CARNE EM CAPRINOS E SEUS 

CRUZAMENTOS. 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Juliana Ferreira Brasil 

 

ORIENTADOR(A):  Salomé Lima Ferreira de Almeida  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Patrimônio e Lazer na Fazenda Ponte Alta 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Ana Carolina dos Santos Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Samay Zillmann Rocha Costa  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estudo retrospectivo dos plasmocitomas cutâneos diagnosticados no 

Laboratório de Anatomia Patológica entre os anos de 1993 a 2015 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: CRISTIANE BORBA CAMPOS DE CARVALHO 

 

ORIENTADOR(A):  SANDRA MARIA GOMES THOMÉ  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Leptospirose humana no estado do Rio de Janeiro - Distribuição 

espacial da incidência no período de 2009 a 2014 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: MARINA LETÍCIA COELHO GOMES 

 

ORIENTADOR(A):  SANDRA MARIA GOMES THOMÉ  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Leptospirose humana no estado do Rio de Janeiro - Distribuição 

espacial da incidência no período de 2009 a 2014 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: DAMÁRIS CURITIBA FELIX 

 

ORIENTADOR(A):  SANDRA MARIA GOMES THOMÉ  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Impacto da febre maculosa brasileira para a saúde humana - 

distribuição espacial da doença no estado do Rio de Janeiro, período de 2009 a 2014 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: CRISTIANE BORBA CAMPOS DE CARVALHO 

 

ORIENTADOR(A):  SANDRA MARIA GOMES THOMÉ  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Impacto da febre maculosa brasileira para a saúde humana - 

distribuição espacial da doença no estado do Rio de Janeiro, período de 2009 a 2014 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: CRISTIANE BORBA CAMPOS DE CARVALHO 

 

ORIENTADOR(A):  SANDRA MARIA GOMES THOMÉ  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Leptospirose humana no estado do Rio de Janeiro - Distribuição 

espacial da incidência no período de 2009 a 2014 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: MARINA LETÍCIA COELHO GOMES 

 

ORIENTADOR(A):  SANDRA MARIA GOMES THOMÉ  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Leptospirose humana no estado do Rio de Janeiro - Distribuição 

espacial da incidência no período de 2009 a 2014 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: MARINA LETÍCIA COELHO GOMES 

 

ORIENTADOR(A):  SANDRA MARIA GOMES THOMÉ  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Pesquisa de infecção por Leptospira interrogans em cães do 

município de Itaguaí, RJ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: CAMILA FERREIRA DA SILVA 

 

ORIENTADOR(A):  SANDRA MARIA GOMES THOMÉ  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Pesquisa de infecção por Leptospira interrogans no município de 

Seropédica, RJ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Márcia da Cruz Silva Vieira 

 

ORIENTADOR(A):  Sandra Regina Sales  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DISCURSOS SOBRE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

BRASIL: COMPREENSÃO DA RECEPÇÃO DOS FORMADORES DE FORMADORES  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Manoela Tavares Carvalho da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Sandra Regina Sales  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DISCURSOS SOBRE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

BRASIL: COMPREENSÃO DA RECEPÇÃO DOS FORMADORES DE FORMADORES  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Brienne Aparecida Cardoso de Souza 

 

ORIENTADOR(A):  Sandra Regina Sales  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DISCURSOS SOBRE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

BRASIL: COMPREENSÃO DA RECEPÇÃO DOS FORMADORES DE FORMADORES 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Artur Pires Nogueira 

 

ORIENTADOR(A):  Sandra Regina Sales  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DISCURSOS SOBRE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

BRASIL: COMPREENSÃO DA RECEPÇÃO DOS FORMADORES DE FORMADORES  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Carolina Sthefany Almeida da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Sandra Regina Sales  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DISCURSOS SOBRE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

BRASIL: COMPREENSÃO DA RECEPÇÃO DOS FORMADORES DE FORMADORES  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: ARTUR PIRES NOGUEIRA 

 

ORIENTADOR(A):  Sandra Regina Sales  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DISCURSOS SOBRE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

BRASIL: COMPREENSÃO DA RECEPÇÃO DOS FORMADORES DE FORMADORES 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Brienne Aparecida Cardoso de Souza 

 

ORIENTADOR(A):  Sandra Regina Sales  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  DISCURSOS SOBRE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

BRASIL: COMPREENSÃO DA RECEPÇÃO DOS FORMADORES DE FORMADORES  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: teste SV 

 

ORIENTADOR(A):  segunda fase cadastro  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  SEGUNDA FASE CADASTRO 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Viviane Magalhães 

 

ORIENTADOR(A):  SERGIO DE CASTRO VALENTE  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Petrogênese evolutiva dos lamprófiros do Pontal do Atalaia, Arraial 

do Cabo, RJ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Priscila Nogueira de Oliveira 

 

ORIENTADOR(A):  Shana de Mattos de Oliveira Coelho  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Análise da diversidade bacteriana em solos de ambientes de produção 

leiteira através da técnica de Eletroforese em Gel de Gradiente Desnaturante (DGGE)  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Isabel Bonci 

 

ORIENTADOR(A):  Shana de Mattos de Oliveira Coelho  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Realização de técnicas dependentes e independentes de cultivo para 

compreensão do envolvimento das enterobactérias envolvidas na etiologia da mastite ambiental de unidades 

leiteiras em municípios do Rio de Janeiro 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Diedro Souza Paulino da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Sílvia Maria Melo Gonçalves  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  PERCEPÇÃO DE ESTRESSE NO TRABALHO DE 

CONSELHEIROS TUTELARES 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Diedro Souza Paulino da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Sílvia Maria Melo Gonçalves  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  PERCEPÇÃO DE ESTRESSE NO TRABALHO DE 

CONSELHEIROS TUTELARES DE NOVA IGUAÇU 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Letícia Cristina Azevedo de Moura 

 

ORIENTADOR(A):  Sílvia Maria Melo Gonçalves  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  PERCEPÇÃO DE ESTRESSE NO TRABALHO DE 

CONSELHEIROS TUTELARES DE ITAGUAÍ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Diedro Souza Paulino da Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Sílvia Maria Melo Gonçalves  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  PERCEPÇÃO DE ESTRESSE NO TRABALHO DE 

CONSELHEIROS TUTELARES DE NOVA IGUAÇU 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Letícia Cristina Azevedo de Moura 

 

ORIENTADOR(A):  Sílvia Maria Melo Gonçalves  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  PERCEPÇÃO DE ESTRESSE NO TRABALHO DE 

CONSELHEIROS TUTELARES DE ITAGUAÍ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Érika Flávia Machado Pinheiro 

 

ORIENTADOR(A):  Tamiris Conceição de Aguiar  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  PRODUÇÃO DE BIOFERTILIZANTES, A PARTIR DA 

BIODIGESTÃO ANAERÓBICA DE DEJETOS DE BOVINOS, ORIUNDOS DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO GUANDU 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Yane S. K. Chrysostomo 

 

ORIENTADOR(A):  Tatiana Saldanha  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Composição de ácidos graxos em amostras comerciais de atum em 

conservas” 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Stella Nascimento Oliveira 

 

ORIENTADOR(A):  Tatiana Saldanha  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Determinação da composição química e atividade anti-oxidante de 

amostras de salsa (Petroselinum crispum)  cebolinha (Allium schoenoprasum L) orgânicas   
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Ana Cláudia Silva Gonçalves Motta 

 

ORIENTADOR(A):  Tessie Gouvêa da Cruz  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estudo da influência da impregnação da resina na caracterização de 

vazios em compósitos produzidos via RTM  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Priscilla Pereira Cunha 

 

ORIENTADOR(A):  Tessie Gouvêa da Cruz  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estudo da Permeabilidade do tecido de SISAL usado em compósitos  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Juan Carlos Cavalcanti Ferreira 

 

ORIENTADOR(A):  Tessie Gouvêa da Cruz  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estudo de Microplumas de Plasma no tratamento de Politereftalato 

de etileno (PET) 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Viviane Amélia Ribeiro Cardoso 

 

ORIENTADOR(A):  Thais Alves Gallo Andrade  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  O CONCEITO DE MEIO AMBIENTE E A RELAÇÃO DE PODER 

DA MÍDIA: ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: PAULA DIAS RETAMERO  

 

ORIENTADOR(A):  THAÍS RIBEIRO CORREIA AZEVEDO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  MONITORAMENTO DA SUSCETIBILIDADE DE UMA 

POPULAÇÃO LABORATORIAL DE Ctenocephalides felis felis A IMIDACLOPRIDA  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: MARINA MONTERIO DE CASTRO BURLE 

 

ORIENTADOR(A):  THAÍS RIBEIRO CORREIA AZEVEDO  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  MONITORAMENTO DA SUSCETIBILIDADE DE UMA 

POPULAÇÃO LABORATORIAL DE Ctenocephalides felis felis AO FIPRONIL 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Ryan Henrique Franco Couceiro Borges 

 

ORIENTADOR(A):  Tiago Lima Rodrigues  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  AJUSTAMENTO DE POLIGONAIS TOPOGRÁFICAS COM USO 

DA TÉCNICA DA PROPRIEDADE REPRODUTORA 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Fernando Fiorani de Araújo 

 

ORIENTADOR(A):  Tiago Lima Rodrigues  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  POSICIONAMENTO POR PONTO PRECISO COM CORREÇÃO 

DOS EFEITOS DE 1ª, 2ª E 3ª ORDEM DO ATRASO IONOSFÉRICO E COM ESTIMATIVA 

ESTOCÁSTICA DO MESMO 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Camila Pereira Caetano 

 

ORIENTADOR(A):  Tiago Lima Rodrigues  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  GERAÇÃO DE UM MODELO DE QUASE-GEOIDE PARA O 

DISTRITO FEDERAL COM BASE EM DADOS DERIVADOS DO SATÉLITE GOCE E DADOS 

GRAVIMÉTRICOS TERRESTRES 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Nicolas Moreira Piedras Monnerat Caparelli  

 

ORIENTADOR(A):  Tiago Marques dos Santos  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Detecção do DNA de Burkholderia mallei em amostras de aspirado 

de linfonodo de equídeos do município de Seropédica, Estado do Rio de Janeiro, através de PCR em tempo 

real 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Durval Reis Mariano Junior 

 

ORIENTADOR(A):  Vanessa Gomes Kelly Almeida  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Determinação do teor de vitamina C em suco de laranja 

industrializado por titulaçao e cromatografia a líquido de alta eficiência 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Felipe Gomes Brasileiro 

 

ORIENTADOR(A):  Vanessa Maria Basso  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Análise dos Mercados de Produtos Florestais no Brasil 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Maycow Lucas Dutra Gomes Berbert  

 

ORIENTADOR(A):  Vanessa Maria Basso  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Análise dos Mercados de Produtos Florestais no Brasil 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Talita Rocha de Faria 

 

ORIENTADOR(A):  Vinicius Pimentel Silva  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Digestibilidade Dos Nutrientes De Alimentos Volumosos Por 

Metodologias Alternativas 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Miguel Ângelo Leite Mota Junior 

 

ORIENTADOR(A):  vivian de assunção nogueira carvalho  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  MENSURAÇÃO IMUNOISTOQUÍMICA DA TROPONINA C NA 

DETECÇÃO DE LESÕES CARDÍACAS PRECOCES EM OVINOS E COELHOS INTOXICADOS POR 

PLANTAS QUE CAUSAM “MORTE SÚBITA”  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 
a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 
ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 
b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Karine Bonjour Ferreira Nazareth 

 

ORIENTADOR(A):  Viviane Conceição Antunes Lima  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Tradução,bilinguismo e aprendizagem de línguas estrangeiras 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Ana Paula Lemos Pacheco 

 

ORIENTADOR(A):  Viviane Conceição Antunes Lima  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Tradução,bilinguismo e aprendizagem de línguas estrangeiras 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Giovanna Carlota 

 

ORIENTADOR(A):  Viviane Conceição Antunes Lima  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Tradução,bilinguismo e aprendizagem de línguas estrangeiras 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Sabrina de Sá Delgado Pires 

 

ORIENTADOR(A):  Viviane Conceição Antunes Lima  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Tradução,bilinguismo e aprendizagem de línguas estrangeiras 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Gabriele Cristina de Souza Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Viviane Conceição Antunes Lima  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Tradução,bilinguismo e aprendizagem de línguas estrangeiras 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Elisama dos Reis Rodrigues 

 

ORIENTADOR(A):  Viviane Conceição Antunes Lima  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Tradução,bilinguismo e aprendizagem de línguas estrangeiras 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Gustavo Assis Ferreira 

 

ORIENTADOR(A):  Viviane Conceição Antunes Lima  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Tradução,bilinguismo e aprendizagem de línguas estrangeiras 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Karen Caroline Ferreira Santaren 

 

ORIENTADOR(A):  Viviane Conceição Antunes Lima  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Tradução,bilinguismo e aprendizagem de línguas estrangeiras 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Carla Gabriela Oliveira Castanha 

 

ORIENTADOR(A):  Viviane Conceição Antunes Lima  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Tradução,bilinguismo e aprendizagem de línguas estrangeiras 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Walquiria Rodrigues Pereira 

 

ORIENTADOR(A):  Viviane Conceição Antunes Lima  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Tradução,bilinguismo e aprendizagem de línguas estrangeiras 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Raquel dos Santos Brandão 

 

ORIENTADOR(A):  Viviane Conceição Antunes Lima  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Tradução,bilinguismo e aprendizagem de línguas estrangeiras 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Diana Quirino da Silva de Morais 

 

ORIENTADOR(A):  Viviane Conceição Antunes Lima  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Tradução,bilinguismo e aprendizagem de línguas estrangeiras 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Bernard Lucas Brandão Suhett de Souza 

 

ORIENTADOR(A):  viviane morcelle almeida  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estudo do Espalhamento Elástico para o Sistema 4,6He+51V próximo 

à Barreira de Coulomb 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Lucimar Ribeiro de Paula 

 

ORIENTADOR(A):  viviane morcelle almeida  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Estudo da reação 16O+9Be em baixas energias 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Mayara Christine Silva 

 

ORIENTADOR(A):  Viviane Moreira de Lima  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação do potencial citotóxico e genotóxico do extrato aquoso de 

uma espécie de planta medicinal da família Lauraceae através do teste do micronúcleo.  
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Gabriela Lopes Pereira 

 

ORIENTADOR(A):  Viviane Moreira de Lima  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Avaliação do potencial citotóxico e genotóxico do extrato aquoso de 

uma espécie de planta medicinal da família Lauraceae através do sistema Allium cepa 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Vagner do Almo Costa 

 

ORIENTADOR(A):  Wagner Dias de Souza  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Desenvolvimento de uma Infraestrutura de Dados Espaciais para a 

UFRRJ 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



      

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA - NAAP 

   
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: Fernando Gonçalves Augusto 

 

ORIENTADOR(A):  Wagner Dias de Souza  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  Desenvolvimento de aplicação utilizando programação de hardware 

Arduino como incentivo ao ensino de programação 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  
 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 
b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 
d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 
2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 

Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 
c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 
em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 

5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 
após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA – (PICV) 

 

 

ESTUDANTE: MATHEUS MARQUES DE SOUZA 

 

ORIENTADOR(A):  WELLILNGTON MARY  
 

TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO:  PRODUÇÃO EM CULTIVO PROTEGIDO 
 

INÍCIO: 01 de Agosto de 2015                                        TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 

Pelo presente Termo de Responsabilidade, emitido pela PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, a(o) aluno(a) acima referido(a) integra o Programa Institucional de 

Iniciação Científica Voluntária, sob as seguintes condições:  

 

1- O estudante aceita: 

a) Executar, sob supervisão do orientador acima mencionado, o plano de trabalho que foi submetido ao NAAP-PROPPG. 

b) Encaminhar ao NAAP o Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo orientador (modelo disponível no  

NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório Final impresso (de 1 a 5 de agosto de 2016). 
c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa na Reunião Anual de Iniciação Científica (RAIC) correspondente, com nota maior 

ou igual a cinco. 

d) Fazer referência ao PICV nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência de sua participação no programa e remeter um 

exemplar à PROPPG. 
e) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG qualquer eventual mudança em sua situação 

acadêmica. 

2- O orientador aceita: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de Acompanhamento e do 
Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na RAIC ou outros eventos. 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica, se for o caso, a necessidade de cancelar o cadastro do estudante. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação de Iniciação Científica da PROPPG, quando for o caso, qualquer alteração em sua 

situação funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 
3- A Coordenação de Iniciação Científica poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do estudante pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da participação do primeiro no programa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações 

em grau de recurso. 

4- O estudante e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Responsabilidade em todos os seus itens e condições. 
5-      O não cumprimento do item 1b e 1c implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica Voluntária.  

6-     O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo estudante, pelo prazo máximo de cinco anos 

após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

7-      O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da participação do estudante no programa. 

   

 

 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                ESTUDANTE 
 

 

                                                                        

 

 

                                    _____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

 


