CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PIBICFISA/FUNEC - ANO 2013

Os projetos foram avaliados e aprovados na seguinte ordem de classificação:
Administração:
1º)A contabilidade pública como ferramenta de apoio no processo de tomada de decisões na
gestão pública municipal: um estudo de caso no município de Santa Fé do Sul – SP

Ciências Biológicas:
1º)Preparo de lâminas permanentes para ensino de histologia animal e vegetal sem a utilização do
microtomia
2º) Revitalização e ativação dos laboratórios das escolas públicas de Santa Fé do Sul – SP

Direito:
1º) As mudanças sociais e os reflexos na criança e no adolescente

Enfermagem
1º) Perfil da mortalidade neonatal da microrregião de Jales entre 2000 a 2010. (Enfermagem)

Engenharia Civil
1º) Otimização de aquecedor solar de baixo custo

Fisioterapia
1º)Proposta de tratamento fisioterapêutico nas alterações posturais causadas pelo sobrepeso e
obesidade infantil
2º) Avaliação ergonômica de postos de trabalho de áreas administrativas da Funec
3º) Tratamento fisioterapêutico na escoliose idiopática do adolescente através da cinesioterapia:
relato de caso

Nutrição
1º)Levantamento epidemiológico das parasitoses intestinais humanas em alunos das escolas
municipais de Rubineia e Esmeralda – SP

Odontologia
1º)Avaliação in vitro da influência do protetor de superfície na adesão bacteriana a ionômeros de
vidro
2º)Avaliação in vitro da influência do material protetor de superfície na liberação e
reincorporação de flúor de cimentos de ionômero de vidro

3º)Estudo da resistência flexural e análise por microscópia de varredura das fraturas dos pinos
pré-fabricados de fibra de vidro
4º) Análise do resíduo da pasta triantibiótica com diferentes veículos
5º) Avaliação da presença de arsênico nos cimentos endodônticos CER (experimental) e MTA
Angelus por meio de espectroscopia de absorção atômica

Tecnologia em Análise e desenvolvimento de sistemas
1º)Controle remoto residencial via sistema embarcado: programação física/lógica em arduino

Solicitações de Renovação Aprovadas.
1º) Características e funções dos órgãos de fiscalização: conselho administrativo de defesa
econômica e secretaria de direito econômico.(Direito)
2º) O princípio da insignificância no crime de roubo (Direito)
3º)Teoria comportamental e Educação inclusiva: interface, questões e desafios (Psicologia)
4º)Redesignação sexual do transexual (Direito)

Lista de espera:
1º) Avaliação da solubilidade e análise da morfologia superficial por meio de microscopia
eletrônica e varredura de cimentos endodônticos ahplus e cimento obturador endodôntico (CEOE)
(Odontologia)
2º) Análise da morfologia superficial das resinas Opallis e filtek pela técnica de microscopia de
força atômica frente a diferentes técnicas de polimento (Odontologia)
3º) O novo código florestal e as obrigações relativas à reserva legal(Gestão Ambiental)

4º) Fatores determinantes dentro das penitenciárias que influenciam na reincidência criminal.
(Direito)
5º) A crônica na sala de aula. (Pedagogia/Letras)
Obs:-Os responsáveis pelos projetos receberão, oportunamente, as recomendações feitas pelos
consultores/avaliadores, se essas se fizerem necessárias, para as devidas adequações.
Para mais informações, entrar em contato com o Nupex -Núcleo de Pesquisa e Extensão:
nupexfunec@gmail.com – 3641-9000 R. 9086.
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