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1. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica torna público o resultado 

final da seleção de projetos pelo comitê ad hoc referente ao edital BASA- 2018 após análise de 

recursos: 

 
1 - Implantação de Social CRM em micro e pequenas empresas ligadas ao turismo amazônico 

(APROVADO);  
 

2 - Seleção Participativa e Diversidade Fenotípica de Matrizes de Açaizeiro no Oeste do Estado do Pará 

(APROVADO); 
 

3 – Substituição de milho por farelo de cupuaçu na dieta de bubalinos  (APROVADO);  
 

 4 - Estudo Fitoquímico e avaliação de extratos de plantas nativas do Oeste do Pará na busca de moléculas 

bioativa (APROVADO);  
 

5 - Avaliação ambiental integrada de lagos de inundação do baixo tapajós, PA: Base Ecológica para 

conservação, manejo e sustentabilidade (APROVADO);  
 

6 – Análise físico-química e avaliação de bioatividade dos méis de abelhas dos gêneros Apis e Melipona 

produzidos da região da Bacia do Tapajós (APROVADO);  
 

7 – Coleta, avaliação química e atividade antitumoral in vitro de oleorresinas de Copaifera spp. provenientes 

de comunidades da Flona TAPAJÓS - PA (APROVADO);  
 

8 – Incremento da produção de peixes por adição de bactérias láticas isoladas do intestino de Colossoma 

macropomum à dieta de peixes de cativeiro: Sanidade e Desempenho Zootécnico (APROVADO);  
 
9 -  Aquaponia: promovendo a piscicultura no Pará. (APROVADO); 
 
10  - Caracterização Geológica e Geotécnica das Serras do Índio e da Matinha, Santarém-PA (NÃO 

APROVADO); 
 

11 - Ecofisiologia do desenvolvimento e da produtividade de plantas de andiroba (CARAPA SPP.) 

cultivadas em difernetes condições edafoclimáticas (APROVADO);  
 

12  - Tratamento Biológico de resíduos advindos do processamento da mandioca: Reaproveitamento e 

incentivo sustentável aos produtores de farinha de mandioca (Manihot esculenta crantz) da comunidade de 

são raimundo do mojú). (APROVADO);  
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13 – Avaliação da produtividade e qualidade do leite de bovinos nelores confinados em sistema de 

Integração Lavoura-Pecuária-Floresta no município de Monte Alegre – Pará (NÃO APROVADO); 
  

Todos os motivos para a não aprovação ou aprovação dos projetos estão expostos nos pareceres, 

individuais por projeto, disponíveis para os proponentes na diretoria de pesquisa e assinados pelos membros 

do comitê ad hoc. Informamos também que os pareceres assinados e o termo de anuência assinado serão 

digitalizados e enviados por e-mail para os proponentes. 
 

 

Santarém-Pará, 27 de  junho de 2018. 

 

 

 

Prof. Dr. Gabriel Brito Costa 
Diretor de Pesquisa da PROPPIT 
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Prof. Dr. Domingos Luís Wanderley Picanço Diniz 
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