RESULTADO FINAL
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
PIBIC/UNIFACS – 2019/2020
A Coordenação de Pesquisa, torna público a sua comunidade acadêmica o Resultado da seleção
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) 2019/2020 com recursos
institucionais.
Os alunos contemplados com bolsa deverão entregar à Coordenação de Pesquisa a documentação
complementar relacionada no quadro abaixo, em prazo estipulado no Cronograma:

Nome Completo

Curso

Título do plano de trabalho

Alessandra Freitas Conceição

Relações
Públicas

A proliferação de Memes como tradução da Agenda
Política Brasileira

Alice Moreira Lago de Luna

Medicina

Prevalência de obesidade e sobrepeso em jovens
universitários de Salvador

Bruna Reis Assis

Relações
Públicas

Bruno Leonardo Santana Cardoso
Santos

Medicina

O Fenômeno FANDOM como Comportamento Político
Avaliação do Índice de Comorbidade de Charlson e
dos escores CHADS2 e CHA2DS2-VASc na predição
de óbito em pacientes com fibrilação atrial.

Cecilia de Sá Bittencourt Camara
Bastos

Medicina

Perfil do uso de substâncias
universitários de Salvador

Gabriela de Souza Agresta Hugo
Silva

Relações
A interface entre a Política Externa e a Política do
Internacionais Transporte Marítimo de Cargas

Erica Costa Esquivel

Engenharia
de Produção

Gabriela Romão de Almeida
Carvalho Santos

Enfermagem

Hiago Silva Queiroz

Fisioterapia

Cidades sustentáveis e cidades inteligentes
Incidência e efeito de práticas iniciais de alimentação
e do peso ao nascer no sobrepeso/obesidade em uma
região do Recôncavo Baiano
Investigar o nível de atividade física, preferência e
tolerância de atividade física de universitários com dor
crônica

Ingride de Souza Gonçalves

Arquitetura e
Urbanismo

Captura de fotos e vídeos 360 para realidade virtual

Jamily Kaliny Azevedo Lima

Medicina

José Fonseca Fróes Neto

Medicina

Juliana Oliveira Coura

Psicologia

psicoativas

por

Transtornos Mentais Comuns em estudantes de
medicina de uma instituição pública
Determinantes
inflamatórios
na
avaliação
e
monitoramento da terapia anti-tubercular em
pacientes
com
tuberculose
e
co-infecção
Tuberculose/HIV
O desenvolvimento de habilidades sociais na infância
através de interações durante o brincar no contexto
escolar

Juliana Sandes Tosta Nascimento

Psicologia

Laís Oliveira Santos

Fisioterapia

A Influência dos Videogames no Self de Crianças de
Segunda Infância (4-6 anos)
Prevalência
de
cefaleia
com
componente
cervicogênico entre universitários dos cursos de
saúde.

Marcony Tarcio Santos Machado

Relações
Públicas
Henrique
Campos de
Oliveira

Mariana Melo Ferreira Santos

Arquitetura e
Urbanismo

A hinterlândia do complexo portuário de Aratu
Novas tecnologias de representação e fabricação na
Arquitetura
Contemporânea:
Realidade
Virtual
aplicada a apresentação de projetos em arquitetura

Matheus Vinícius Teixeira

Engenharia
Mecatrônica

Análise comparativa entre campos potenciais
artificiais e árvore aleatória de exploração rápida

Engenharia
Monique Maria Silva da Cruz Borges de Produção

Laísa Mariana Paim Ferreira

O Perfil do Esporte Clube Bahia no Twitter como
estratégia de consolidação de imagem

Noemi Araújo Esquivel da Silva

Engenharia
Mecatrônica

Paula Regina Kathlyn de Abreu

Enfermagem

Impactos econômicas da implantação de usinas
solares e eólicas na Bahia
Avaliação de aprendizagem baseada em jogos: um
caso de estudo da plataforma Nivelamento Online
(Ni.O)
Investigação da elevação dos níveis plasmáticos de
TIMP-1 como marcador de mau prognóstico na
cardiopatia chagásica crônica

Paulo Henrique Santos das Mercês

Engenharia
Elétrica

Implementação de filtro passivo para tratamento de
harmônicos de um sistema de iluminação a LED

Paulo Victor Fernandes Oliveira

Relações
A hinterlândia do porto de Água de Meninos dentro do
Internacionais território baiano.

Raiane Morais Quintino

Relações
A cadeia global de valor da atividade portuária e de
Internacionais navegação: Principais atores e instituições

Raisle Vitoria Lima de Sousa

Nutrição

Ramon Silva de Oliveira

Nutrição

Roberta Ferreira de Moura

Farmácia

Rodrigo Sobral de Athayde Rocha

Medicina

Samara Ribeiro de Souza

Farmácia

Thainá Matos Horta da Silva

Biomedicina

Fatores preditores da disfagia no acidente vascular
cerebral hemorrágico
Estratégia de preparo de amostra utilizando lâmpada
ultravioleta e peróxido de hidrogênio para amostra de
bebidas
Avaliação da Incidência da Doença do Enxerto Contra
o Hospedeiro (DECH) nos Pacientes Submetidos a
Transplantes de Células-Tronco Hematopoiéticas no
Hospital São Rafael

Thiago Santos Vieira

Ciência da
Computação

Validando a metodologia DSL-Dev

Níveis de omega-3 e ingestão hídrica na dieta de
idosos institucionalizados residentes
Relação do consumo proteico e a capacidade
funcional de idosos institucionalizados residentes
Estudo do processo de degradação de fármacos
baseadas na aplicação de imagens digitais
colorimétricas no controle de qualidade.

Thiago Silva Dias Barbosa

Engenharia
Mecatrônica

Utilização de braço robótico para execução de
estrutura arquitetônica

Thomas Azevedo do Carmo

Medicina

Performance de escores de severidade em pacientes
com pneumonia na UTI

Vanessa Andrade de Assis

Psicologia

A associação entre schadenfreude e inveja: Uma
revisão narrativa

Victor Lemos Costa

Medicina

Análise do perfil clínico-epidemiológico dos pacientes
que realizaram elastografia hepática na Bahia

Victor Novais Costa

Nutrição

Relação entre o estado nutricional e a qualidade
alimentar de idosos institucionalizados residentes

Comunicação Os impactos da cultura digital na formação de plateia
e Marketing
em museus em Salvador
Novas tecnologias de representação e fabricação na
Arquitetura e arquitetura contemporânea: Realidades aumentada e
Vitória Quintella Pinheiro
Urbanismo
virtual aplicadas ao ensino em arquitetura
Análise da frequência de Carcinoma Hepatocelular em
pacientes submetidos a métodos não invasivos de
Yasmim Machado Chaves de Castro Medicina
análise da fibrose hepática
Victória Araújo Lago Silva

Os alunos contemplados com bolsa deverão enviar a documentação complementar relacionada
no quadro abaixo, em prazo estipulado no Cronograma para o email: pibic2019@unifacs.br,
com o assunto: Documentos para implementação da bolsa UNIFACS.
Documentação para contratação dos candidatos aprovados
Cópia do documento de identidade
Cópia do CPF do Candidato
Comprovante de Residência
Cópia do Cartão Bancário (conta corrente)
Comprovação de cadastro no grupo de pesquisa do orientador
Cadastro no sistema da UNIFACS a ser informado link
Termo de Compromisso assinado pelo orientador (1 via) entregar na Coordenação de Pesquisa
Comprovante de matricula 2019.2
A não apresentação de todos os documentos solicitados no prazo determinado implicará na
desclassificação automática da proposta.
Salvador, 1 de agosto de 2019
Rosângela Moreira de Oliveira
Coordenadora Institucional do PIBIC e PIBITI na UNIFACS

