RESULTADO COTA
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC/PIBITI – UNIFACS 20102021
A Coordenação de Pesquisa, torna público a sua comunidade acadêmica o Resultado da
seleção Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC/PIBITI – UNIFACS
2010-2021, apoiado com recursos próprios da UNIFACS. Os projetos que receberão bolsa
da instituição são:

1. A circunferência abdominal como indicador de parâmetros da obesidade infantil
2. Arquitetura Escolar: Novas configurações espaciais em meio a surtos patogênicos
3. Avaliação do conhecimento de pacientes lupicas sobre a interação da gravidez com
lúpus eritematoso sistêmico
4. Avaliação do conhecimento e atitudes de universitários com dor crônica
5. Comércio Internacional e Integração Física: Desafios e Oportunidades para o Brasil
6. Construção de uma bobina de Tesla para o estudo das teorias eletromagnéticas com
fins didáticos em turmas de Engenharia Elétrica"
7. Crises constitucionais continuadas e instabilidades políticas: análise comparada dos
casos do Brasil, Venezuela e Estados Unidos
8. Dignidade da pessoa humana como fundamento para uma reforma tributária humana,
justa e solidária
9. Educação para a Sustentabilidade nas Escolas de Negócios e Atitude discente em
prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil e na Europa:
Contribuições para a Teoria do Valor-Crença-Norma
10. Enfrentamento da pandemia da COVID-19 no sistema prisional: impactos nas ações
de saúde mental
11. Fatores associados ao desenvolvimento de asma em estudantes de medicina de
Salvador
12. Identificação de fragilidade em idosos cobertos por uma unidade de saúde da família
do município de Salvador
13. Impacto das alterações da hemostasia na evolução clínica de pacientes hospitalizados
com a covid-19 (HEMO-COVID)
14. Incubadora de Cooperativas Populares

15. Indicadores de Cidadania e Políticas Públicas
16. Maternidade/paternidade na vida acadêmica: Impactos e percepções de mães e pais
estudantes de medicina
17. Mortalidade por leucemia
18. Perspectiva psicossocial acerca dos impactos causados pelo acolhimento institucional
sobre pais e mães acometidas por transtornos mentais - Um recorte de casos
assistidos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia
19. Prevalência de asma e doenças alérgicas em estudantes de medicina de Salvador
20. Serviços ecossistêmicos da Baía de Todos os Santos: status, ameaças e gestão
21. Sustentabilidade e sistemas alimentares sob a ótica da Construção de Mercado
22. Tecnologia na Educação em Contexto da Pandemia COVID-19
23. Uso de antimicrobiano, infecção secundária e avaliação de perfil microbiológico de
pacientes internados por covid19 em unidade de terapia intensiva de um hospital de
referência, Salvador, Brasil.
24. Valores Culturais nas Decisões com Risco
1. Os docentes deverão enviar o plano de trabalho dos alunos selecionados até 28/09

Salvador, 23 de setembro de 2020
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Coordenadora Institucional do PIBIC e PIBITI na UNIFACS

