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PROJETOS EM CONFORMIDADE COM O EDITAL FAPESB 001/2016
Título do Projeto
Docente
Email do orientador
Estresse emocional e seu impacto na
saúde do trabalhador brasileiro.
1

2

Estudos da ação anti-inflamatória e
antimicrobiana em modelo in vitro, do
extrato de Camellia sinensis (cháverde).
Avaliação do peptídeo C como preditor
de remissão do diabetes mellitus tipo 2
em pacientes pós-cirurgia bariátrica.

3

4

Humanização no ensino de Graduação
em Saúde: um recorte do curso de
graduação em Medicina.
Espécies de Abelhas nativas do Brasil
com ocorrência no estado da Bahia:
riqueza, hábito de nidificação e
distribuição.

Astria Dias
Ferrão
Gonzales

astriadfg@yahoo.com.br

Fábio Macedo
Nunes

mercuriof@gmail.com

Fernando de
Mello Almada
Giuffrida.

fernando.giuffrida@me.com

Luciene Lessa
Andrade.

lucienelessa.ssa@ftc.edu.br
lucienelessa@uol.com.br
msilva_santos@outloo.com

Maise Silva S.
dos Santos

5
6

Do descarte ao destino: política nacional
de resíduos sólidos e o destino final dos Patrícia Carla
medicamentos de uma Farmácia Escola
Barbosa
de IES, em Salvador, Bahia.
Pimentel

1

patriciabp@gmail.com

7

Análise jurídica acerca do instituto “foro
privilegiado” na atual conjuntura política
brasileira.

8

O saber psicológico e a docência: uma
análise sobre as implicações e as
contribuições do Estagio Supervisionado
para a formação pedagógica do
psicólogo.

9

Prevalências dos transtornos psíquicos
– ansiedade e depressão – em
pacientes cardiopatas.

Raildes
Pereira dos
Santos

rpsantos.ita@ftc.edu.br

tlucena.ead@gmail.com
Tatiane de
Lucena Lima

William
Azevedo
Dunningham

wdunningham@gmail.com

PROJETOS EM NÃO CONFORMIDADE COM O EDITAL FAPESB 001/2016
Título do Projeto
Docente
Classificação
Email do orientador
(Pontuação
Barema)

1

2

3

4

Avaliação microbiológica da água
utilizada para consumo e cozimento nas
Ana Clara
unidades de ensino da rede municipal Silva Brandão
de Salvador, BA.
Eficácia do tratamento adjuvante da dor
pós-artroplastia total do joelho utilizando
emplastro com lidocaína.

David
Sadigursky

Estudo do efeito do extrato bruto de
Tribulus Terrestres para ganho de
massa muscular e determinação de
suas propriedades bactericidas.

Fábio Macedo
Nunes

Gerenciamento de resíduos sólidos na
construção civil: análise da utilização do
entulho como agregado no concreto e
na argamassa de revestimento.

Flávio Santos
Leopoldino

2

Não atende ao item 1
e ao item 3.2.2.
clara.bio@gmail.com

Não atende ao item
4.1.1 (n. 7).

davidsad@gmail.com

Não atende ao item
4.1.2.

mercuriof@gmail.com

Não atende ao item
4.1.1 (N. 6).

fleopoldino.ita@ftc.edu.br

5

6

7

Desempenho, efeito do ambiente sobre
os parâmetros fisiológicos e
comportamento ingestivo de ovinos da
raça Santa Inês submetidos a dietas de
espécie xerófitas.

Geógenes da
Silva
Gonçalves

Prevalência de dirofilariose canina na
cidade de Feira de Santana, BA.

Gisele Batista
Carvalho

Relação entre a concentração da
proteína C reativa (PCR) em urina e os
valores da pressão arterial em atletas
estudantes de nível superior.

Não atende ao item
4.1.1 (n. 2 e 7).
geoveterinario@hotmail.co
m

Não atende ao item
4.1.1 (n. 7).

Isis Fernandes Não atende aos itens
Magalhães
4 e 4.1.1 (n. 4).
Santos

8

Associação entre a proteína C reativa e
variáveis clínico-laboratoriais de idosos
Não atende aos itens
residentes em área urbana e endêmica Isis Fernandes
4 e 4.1.1 (n. 4).
para a doença de chagas.
Magalhães
Santos

9

Análise do impacto das concentrações
atmosféricas de Benzeno, Tolueno,
Etilbenzeno e Xileno sobre a saúde do
trabalhador de postos de revenda de
combustíveis.

10

Influencia de reinfecções sucessivas
com clones de diferentes graus de
virulência de uma mesma cepa do
Trypanosoma Cruzi sobre a
miocardiopatia crônica no modelo
murinho.

Mabel
Barbosa
Esteves
Marcos
Lazaro Silva
Guerreiro

Não atende ao item
4.1.1 (n. 5).

gisalls@hotmail.com

isantos.ssa@ftc.edu.br

isantos.ssa@ftc.edu.br

mabel.esteves@gmail.com

Não atende aos itens
4 e 4.1.1.
marlazaro10@gmail.com

Não atende aos itens
4 e 4.1.1 (n. 7).
11

Nível de atividade física de estudantes
universitários em Salvador.

Nívea
Malafaia

3

nmalafaia.ssa@ftc.edu.br

12

Banco de dentes humanos.

Paulo Roberto Não atende ao item 1.
Mafra Ney
mafra.ssa@ftc.edu.br

13

14

A constitucionalidade do pedido de
Impeachment ante as “pedaladas”
fiscais.
Cuidados no preparo dos alimentos:
desde a aquisição da matéria prima, a
qualidade alimentar, bem como os
riscos da infecção.

Raildes
Pereira dos
Santos

Robinson
Moresca

15

Caracterização do estado nutricional de
pacientes com compulsão alimentar.

Rosa Virginia
Oliveira
Carvalho.

16

Desenvolvimento da política nacional de
humanização NC Biomedicina.

Rosalina
Guedes
Donato
Santos

17

Repercussões sociais e estratégia para
o enfrentamento das doenças
relacionadas ao mosquito Aedes
Aegypti.

Sheylla
Nayara Sales
Vieira.

Não atende ao item
4.1.2.
rpsantos.ita@ftc.edu.br
Não atende ao item 4. robinson.andrade01@gma
il.com

Não atende ao item
4.1.1 (n. 5).

Não atende aos itens
4 e 4.1.1 (n. 7).

rosavirginianut@gmail.co
m
rosavirginia@bol.com.br

rosaguedes2000@yahoo.c
om.br

Não atende ao item 1.

enfesheylla@gmail.com

18

Avaliação da efetividade bacteriostática
e fungistática de compostos de origem
natural utilizados como cosméticos na
medicina popular.

Vinícius
Mendes
Souza
Carneiro

4

Não atende ao item 1
e ao item 3.2.2.
vmscarneiro@ymail.com

Não atende ao item 4.
19

Rede genealógica da física no Brasil

Viviane Matos
Galvão

Atenciosamente,

Comissão do Programa de Iniciação Científica da FTC

5

vivgalvao@gmail.com

