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     COMUNICADO 
 
RESULTADOS PRELIMINARES AO EDITAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC/FEPAM 2020-2021 
  
A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER 
– FEPAM, torna público a seguinte listagem em ordem de orientadores e respectivos 
projetos de pesquisa qualificados pela Comissão Avaliadora, em conformidade à ata de 
reunião de 29 de julho do corrente.   
 
TAISON ANDERSON BORTOLIN (RENOVAÇÃO) - Avaliação da carga de efluentes industriais 

lançados em cursos de água da Bacia Taquari-Antas como subsídio para estabelecimento 

de estratégias de outorga; 

VERA MARIA FERRÃO VARGAS (RENOVAÇÃO) – Análise genotoxicológica da água 

intersticial do sedimento na Lago Negra (PE Itapuã, Viamão, RS) como medida de 

qualidade ambiental em áreas de preservação; 

VERA MARIA FERRÃO VARGAS – Genotoxidade de extratos solúveis em água de material 

particulado atmosférico inalado fino; 

KATIA HELENA LIPP NISSINEN - Estudo da carga viral de SARS-CoV-2 no Arroio Dilúvio em 

Porto Alegre, através da técnica de qRT-PCR associada à medida de vazão e a parâmetros 

ambientais do curso hídrico; 

RAFAEL FERNANDES E SILVA - Caracterização da qualidade da água na região 

hidrográfica da bacia do Guaíba; 

KATIA HELENA LIPP NISSINEN – Avaliação de parâmetros físico-químicos e biológicos, 

incluindo agrotóxicos, em estudo da qualidade ambiental de águas superficiais em área 

de orizicultura na Bacia Hidrográfica do Guaíba; 

RAFAEL MIDUGNO - As dunas do Albardão/RS e os valores da geodiversidade;  

EDUARDO RODRIGO RAMOS DE SANTANA - Sistema de visualização e apoio para análise 

de informações referentes à base de dados da FEPAM; 

CLAUDIA BOS WOLFF - Diagnóstico dos acidentes com transporte de produtos e/ou 

resíduos perigosos no Rio Grande do Sul e proposição de diretrizes ambientais;  

CLARICE TORRES DE LEMOS – Gradação de efeitos genotóxicos em diferentes 

concentrações de extratos orgânicos de sedimentos em Allium cepa; 

SARA BURSZTEJN - Diagnóstico da qualidade da água dos mananciais que suprem o 

abastecimento público no Rio Grande do Sul;  



 
 

2 
 

RAQUEL PRETTO – Moluscos – O que são e como impactam o meio ambiente? Uma 

abordagem educacional para controle de moluscos invasores no RS. 

Pedidos de reconsideração poderão ser encaminhados pelo candidato, por escrito, via e-mail 
pibic@fepam.rs.gov.br, no dia 31/07/2020 até 17h30m, à Coordenação da Comissão Institucional 
de Iniciação Científica do PIBIC/FEPAM, para análise pela Comissão Avaliadora.  
 
Após a eventual reavaliação, os resultados finais serão divulgados no dia 04/08/2020.  
 
Por problemas de ordem técnica, estes resultados preliminares estão sendo divulgados 
posteriormente ao informado no calendário e, por conseguinte, o período para encaminhamentos de 
eventuais reconsiderações passa a ser estendido, conforme o referido no parágrafo acima. 
 

As demais datas previstas anteriormente permanecem inalteradas até o presente momento: 

- Data limite de indicação de bolsistas para cotas: 10/08/2020 

- Data limite de aceite dos Termos de Compromisso do CNPq por parte dos bolsistas: 10/08/2020  

- Vigência das bolsas: 01 agosto 2020 a 31 de julho de 2021. 

 

Porto Alegre, 30 de julho de 2020. 

 

Dra. Katia Helena Lipp Nissinen 

Coordenadora do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

 

Em nome dos seguintes avaliadores da Comissão Avaliadora: 

Comitê Externo: 
 

Profª Drª SANDRA MARIA HARTZ 

Profª Drª CASSIANA ROBERTA LIZZONI MICHELIN 

Comitê Interno de Avaliação: 

Dra. ELBA CALESSO TEIXEIRA 

Dra. LUIZA CHOMENKO 

Dr. LEONARDO GRUBER 


