RESULTADO COTA
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC/ FAPESB –
2020/2021
A Coordenação de Pesquisa, torna público a sua comunidade acadêmica o Resultado da
seleção Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) 2020/2021,
apoiado através do sistema de cotas institucionais da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado da Bahia (FAPESB). Os projetos que receberão bolsa dessa Fundação são:

Título do Projeto de pesquisa:
A Ideação Suicida sobe ao Palco
Biópsia transtorácica percutânea guiada por TC (BT-TC) no diagnóstico das doenças pulmonares
Chapada Diamantina: Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Cidades inacessíveis e urbanidades possiveis?
Comércio internacional & Integração física: Desafios e oportunidades para o Brasil.
Comunicação e discursos: parcerias possíveis e as impossíveis
Contribuição das políticas públicas de fomento à pesquisa para o desenvolvimento do nordeste
Estudo epidemiológico da Associação tuberculose pulmonar e diabetes mellitus no CC.SS "El
Progresso", "La flor" e o Hospital Nacional Sergio E. Bernales dos distritos de Carabayllo e Comas
Ferramentas de Apoio aos Novatos no Ensino Aprendizagem em Programação
Fitorremediação como alternativa para remoção de metais em solo contaminado da cidade de Santo
Amaro – BA
Gerenciamento de crise de imagem corporativa em ambiente digital: Um estudo comparativo de
casos ocorridos nos últimos três anos, envolvendo grandes centros de compras brasileiros
Histórias de vida e cuidado: desafios (auto)biográficos no sistema prisional.
Identificação dos riscos de queimadas nos empreendimentos eólicos entre os Parques Nacional da
Chapada Diamantina e estadual de Morro do Chapéu - BA
Impacto da educação de qualidade e igualitária no desenvolvimento do indivíduo e da região
O diretor(a) como líder: análise da relação entre o estilo de liderança dos gestores de instituições de
ensino superior públicas no estado da Bahia e o comportamento dos colaboradores.
Pesquisa Regional Prospectiva e Observacional em Tuberculose no Brasil (RePORT-Brasil)
Políticas Públicas e Programas de Governo: O município de Salvador/BA
Políticas Públicas, Governança e E-governo: a eficiência da transparência pública, uma questão de
democracia.
Práticas de consumo de alimentos e corpo
Prevalência de asma em estudantes de medicina de Salvador
Que vírus é esse? Reflexos da cultura hacker na política brasileira (2003-2014)
Resultados clínicos, funcional e radiológicos pós hospitalização dos pacientes acometidos com
COVID-19: Estudo prospectivo observacional.
Revisão integrativa das formas diagnósticas do agente viral SARS-CoV-2, responsável pela
pandemia de COVID-19 em 2020.
Serviços ecossistêmicos da Baía de Todos os Santos: Status, ameaças e gestão
Um estudo sobre os determinantes da violência sexual sobre crianças e adolescentes no Nordeste do
Brasil: uma análise espacial

Vulnerabilidade sócio ambiental e condições da habitabilidade urbana da população de Salvador

1. Os docentes deverão realizar cadastramento, no sistema SEI Bahia, no link a seguir:
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_org
ao_acesso_externo=0
2. Enviar o plano de trabalho do aluno preenchido até 22/05

OBS: Os trabalhos submetidos ao CEP deverão apresentar até julho parecer de aprovação, o
resultado será condicionado a esta aprovação.

Salvador, 20 de maio de 2020
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Coordenadora Institucional do PIBIC e PIBITI na UNIFACS

