
Destaques da Iniciação Científica 2016 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica e Tecnológica 

PIBIC/CNPq – PIBIC/AF – PIBITI/CNPq – BIP/UFSC – PIBIC-EM 
 

A cerimônia de premiação do Seminário de Iniciação Científica 2016 da UFSC ocorreu na terça-
feira, 01/11/2016, às 09h00, presidida pelo Magnífico Reitor, Professor Luiz Carlos Cancellier de 
Olivo, na Sala dos Conselhos, no prédio da Reitoria. Nela foram exibidos os vídeos dos inscritos 
premiados e entregues os prêmios específicos de cada categoria. 

 

26º Seminário de Iniciação Científica (SIC) 
20, 21 e 22 de outubro de 2016 

Os 2 (dois) trabalhos melhor avaliados nas apresentações orais de cada  grande da área da 
graduação foram contemplados com passagens de ida e volta para a participação na Jornada 
Nacional de Iniciação Científica (JNIC) 2017 bem como com uma bolsa no valor de R$ 800,00 
(oitocentos reais) destinada a auxiliar nos custos de hospedagem e alimentação durante o evento: 

CIÊNCIAS DA VIDA 
GUILHERME PASETTO FADANNI 

SHANTAU CAMARGO GOMES STOFFEL 
 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
MARÍLIA REGINATO DE BARROS 

TALITA THOMAZ 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, ARTES E LINGUAGENS 
BIANCA SENA GOMES 
LARISSA PARAVENTI 

 
A aluna ANA CAROLINA FLOR VIEIRA teve o vídeo mais “curtido” no YouTube, entre os postados e 
inscritos da graduação e foi premiada com 1 (um) smartphone. 

 

6º Seminário de Iniciação Científica para o Ensino Médio (SIC-EM) 
20, 21 e 22 de outubro de 2016 

 
Os alunos do Ensino Médio foram contemplados com 1 (um) notebook em cada categoria de 
premiação, a saber: 
 

EDUARDO DE OLIVEIRA DA COSTA 
Trabalho melhor avaliado nas apresentações orais 

 
ANA PAULA CABRAL 

Vídeo mais “curtido” no YouTube, entre os postados e inscritos do Ensino Médio 
 
 

Para visualizar todos os trabalhos inscritos acesse aqui ou visite nosso canal no YouTube. 
Mais informações podem ser encontradas nos Regulamentos ou no site do SIC. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706251E3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706251E3
https://www.youtube.com/watch?v=DMhvBGEiebY
https://www.youtube.com/watch?v=yIZ6_DUnsaI
https://www.youtube.com/watch?v=RTMPo1ne7nc
https://www.youtube.com/watch?v=IUDA9Esu9VQ
https://www.youtube.com/watch?v=xznD_uO1EwE
https://www.youtube.com/watch?v=0mMRut1wywI
https://www.youtube.com/watch?v=9DtEj27I4z8
https://www.youtube.com/watch?v=W1LqpR379Ek
https://www.youtube.com/watch?v=5YKFvcCMPgk&list=PLS7OvTCQurpN3yOVFlcU4qZeAhDYDORes&index=35
http://formulario.pibic.ufsc.br/pub/pesquisa?ano=2016
https://www.youtube.com/channel/UCyf5X3ZDTqAEwsGrqmfhOYg
http://sic.ufsc.br/regulamentos/
http://sic.ufsc.br/regulamentos/

