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EDITAL Nº 38/2020/REI/IFTO, DE 9 DE JULHO DE 2020
RESULTADO FINAL - EDITAL DE APOIO A PROJETOS DE INOVAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO
CORONAVÍRUS (COVID-19)
A REITORA EM SUBSTITUIÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO TOCANTINS, nomeada pela Portaria nº 604/2020/REI/IFTO, de 30 de junho
de 2020, publicada no Diário Oﬁcial da União de 2 de julho de 2020, seção 2, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público o resultado ﬁnal da seleção de projetos de
Extensão, Pesquisa e Inovação para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), em conformidade com o
disposto a seguir:
I - SELECIONADOS
UNIDADE
Araguaína

TÍTULO DO PROJETO
Produção de máscaras FACE SHIELD u lizando impressão 3D
Suporte para maçaneta de porta e dispersador de álcool automá co
Araguaína
como alterna va para reduzir a disseminação do CORONAVÍRUS
Colinas do
Respirador robó co - CORONA I - Sistema de Automação de Ven lador
Tocan ns
Pulmonar Manual
Prevenção ao coronavirus (COVID-19) e mi gação dos efeitos da
Aragua ns quarentena na comunidade aragua nense
Paraíso do
Sistema de triagem baseado em visão termal e rastreamento visual para
Tocan ns
pré-análise de COVID-19 de baixo custo
Desenvolvimento de um Imunossensor MCQ para diagnós co direto do
Araguaína
SARS-COV-2 (COVID-19)
Aragua ns Prospecção virtual in silico de ﬁtoquímicos an -coronavírus de ocorrência
em plantas medicinais da microrregião do Bico do Papagaio, Tocan ns
Palmas
Aglomerou?
Incen vo à produção de máscaras: uma alterna va para costureiras de
Pedro Afonso Pedro Afonso minimizar os impactos socioeconômicos causados pela
Covid-19
líquido artesanal: uma alterna va para auxiliar no combate ao
Pedro Afonso Sabonete
contágio do novo CORONAVÍRUS (COVID-19)
Aragua ns U lização de algoritmos de Deep Learning na detecção de pessoas
infectadas por COVID-19 por meio de exames ro neiros
Lagoa da
IFTO-UNIGGEL Parceria tecnológica para desenvolvimento social:
Confusão
Produção de viseiras para proﬁssionais de saúde e educação
Formoso do Implantação de clorador de baixo custo para tratamento de água em
Araguaia
residências e educação sanitária para promoção da saúde
Suporte de Cano PVC para Álcool em Gel: contribuição do Campus Gurupi
Gurupi
ao enfrentamento a COVID-19
vidade sica associada ao uso de tecnologias para minimizar os efeitos
Pedro Afonso A
do isolamento social - DANCIFTO
II - NÃO SELECIONADOS
UNIDADE

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE
Gurupi
Palmas
Porto
Nacional
Colinas do
Tocan ns
Porto
Nacional
Aragua ns

TÍTULO DO PROJETO
Pandemia da Covid-19 e inclusão social: contribuições do Campus Gurupi
Aplicação móvel para recomendação de estratégias instrucionais e
recursos computacionais para suporte ao projeto instrucional de elearning
Produção e distribuição de an ssép cos alterna vos para uso na
higienização dos alunos carentes dos campi do IFTO, e suas famílias em
condições de vulnerabilidade social, como medidas de prevenção ao surto
do coronavírus, Covid-19
Nós por Nós - Periferia Viva
Produção colabora va de protetores faciais es lo Face Shield, usando a
comunidade makers, para os proﬁssionais de saúde no município de Porto
Nacional - Tocan ns
Sistema de informação para o monitoramento geográﬁco de grupos de
risco para a COVID-19
Palmas, 9 de julho de 2020.
NAYARA DIAS PAJEÚ NASCIMENTO
Reitora em subs tuição do Ins tuto Federal do Tocan ns
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