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RESULTADO FINAL DO EDITAL Nº 10/2021 
 

PIBIC 
Curso Projeto(s) selecionado(s) 

 

 

Administração 

Design thinking e gestão de projetos: ferramentas para profissionalizar a 

gestão em micro e pequenas empresas 

 

Arquitetura e 

Urbanismo 

Onde estão as mulheres arquitetas? 

Levantamento e análise da produção arquitetônica feminina das décadas 

de 1970 e 1980 em Teresina 

 

 

Direito 

O abandono digital e o dever de vigilância dos pais ou responsáveis por 

crianças e adolescentes 

O uso de metodologias ativas no curso de Direito 

A linha tênue entre o exercício da liberdade de expressão e a cultura do 

cancelamento virtual 

 

 

Enfermagem 

Impactos da pandemia de Covid-19 no cotidiano e na saúde mental de 

alunos universitários: revisão bibliográfica 

Competência, preparo e barreiras para fornecer o cuidado espiritual entre 

estudantes de Enfermagem 

Engenharia de 

Produção 

Planejamento estratégico (PE) e gestão do conhecimento (GC) como 

ferramentas basilares para a perpetuação de uma pequena empresa 

Engenharia 

Elétrica 

Compreender a subexploração da energia fotovoltaica no Brasil 

 

 

 

 

Farmácia 

Desenvolvimento racional de inibidores da enzima cruzaína do parasita 

Trypanossomacruzi: derivados de Imidazopiridina 

Análise da possível atividade antibacteriana do extrato etanólico das folhas 

de Annona squamosa L. 

Análise da possível atividade antibacteriana do extrato metanólico das folhas 

de Actinidia Deliciosa 

Avaliação da atividade antioxidante e delineamento de um dermocosmético 

derivado do AnacardiumoccidentaleLinn 



Obtenção e caracterização de sistemas híbridos para incremento na 

solubilidade do fármaco Praziquantel 

Avaliação da citotoxicidade, genotoxicidade e mutagenicidade do chá da 

melosa (Ruellia Asperula) 

 

 

 

Odontologia 

Efeito do cimento de óxido de zinco formulado com diferentes óleos 

essenciais sobre formas planctônicas e biofilme de bactéria cariogênica 

Avaliação da molhabilidade, energia livre de superfície e ângulo de contato 

dos adesivos universais na face de compósitos: estudo in vitro 

Perspectiva da aplicação de células-tronco na odontologia e sua relevância na 

comunidade científica 

 

 

Psicologia 

Ansiedade em estudantes universitários no ensino remoto durante a 

pandemia da Covid-19 

A dependência da internet e suas implicações nas relações interpessoais de 

estudantes universitários 

TOTAL 20 

 

PIVIC 
Curso Projeto(s) Selecionado(s) 

 

Psicologia 

 

Esquemas emocionais de estudantes universitários no contexto de 

dificuldades acadêmicas 

Engenharia de 

Produção 

Gestão da qualidade em empresas prestadoras de serviços de saúde 

Otimização dos processos de gestão de frotas em Teresina 

TOTAL 03 
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