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RESULTADO PARCIAL DO EDITAL Nº 01/2022 
 

Modalidade PIBIC 

 

CURSO 

 

PROJETOS SELECIONADOS 

 

ADMINISTRAÇÃO 

Recrutamento de seleção de  

pessoas na era digital 

 

 

ENGENHARIA 

ELÉTRICA 

Desenvolvimento, identificação e controle de um 

processo industrial multivariável com acoplamento 

entre malhas para aplicação em disciplinas 

do curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica 

 

 

ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO 

Inovação e vantagem competitiva 

em logística e serviços 

 

 

 

 

ENFERMAGEM 

Competências em cuidado espiritual para 

o ensino de estudantes de Enfermagem: 

tradução e adaptação transcultural para o Brasil 

 

Assistência de enfermagem remota à 

família do paciente crítico com covid-19: 

o relacionamento terapêutico 

 

 

 

 

FARMÁCIA 

Análise in silico do perfil farmacológico,  

toxicológico e investigativo do possível  

mecanismo antimicrobiano dos compostos 

secundários da Baccharis Trimera 

 



2 
 

Estudo in silico das atividades farmacológicas, 

toxicológicas dos compostos secundários do alho 

(allium sativum l.) e análise de suas possíveis 

interações moleculares com a enzima  

HMG-CoA redutase  

 

FISIOTERAPIA Abordagem fisioterapêutica em reabilitação pós-

COVID19: uma revisão de literatura 

 

 

 

 

ODONTOLOGIA 

Análise da resistência de união de cimentos  

resinosos utilizados em restaurações semidiretas 

 

Protótipo de aplicativo móvel para gestão e registro 

de atendimentos em fotobiomodulação oral 

(laserterapia) 

 

Análise da rugosidade, molhabilidade e energia  

livre de superfícies de dentes bovinos após 

clareamento dental: estudo in vitro  

 

 

 

 

PSICOLOGIA 

O conceito de subjetividade social na produção 

científica sobre educação escolar desenvolvida em 

Programas de Pós-Graduação stricto sensu 

brasileiros 

 

A Psicologia Escolar no Plano Nacional de  

Assistência Estudantil: um estudo dos relatórios de 

gestão de universidades federais nordestinas 

 

 

Modalidade PIVIC 

 

CURSO 

 

PROJETOS SELECIONADOS 

 

ADMINISTRAÇÃO 

O efetivo combate à corrupção na Administração 

Pública mediante os intrumentos de controle e o  

foco no atendimento das necessidades públicas 
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ENGENHARIA 

CIVIL 

Utilização do lodo oriundo do processo de 

tratamento de água na produção 

de tijolo ecológico do tipo solo cimento 

 

ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO 

 

Gestão da qualidade em empresas 

prestadoras de serviços de saúde 
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