As Faculdades Integradas FUNEC/FISA de Santa Fé do Sul, por meio do NUPEx (Núcleo de Pesquisa e
Extensão) divulga o resultado da avaliação dos Projetos encaminhados ao Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação Científica da FUNEC – PIBIC/FUNEC, conforme Edital nº 001/2014 – FISA/FUNEC
--------------------------PROJETOS APROVADOS-------------------------(Ordem Alfabética)
PROPOSTAS
1) A influência da mídia nos julgamentos pelo tribunal popular do júri
2) Análise da potencialidade hídrica da bacia hidrográfica do córrego Cabeceira Comprida e sua
relação com o abastecimento de água urbano em Santa Fé do Sul-SP
3) Análise microbiológica e descontaminação de escovas dentais utilizadas por crianças em creche
de Santa Fé do Sul
5) Aplicativo móvel para auxílio em situações de emergência
6) Avaliação da morfologia superficial e composição do Bone-ceramic antes e após a imersão nos
tecidos. Análise in vitro por meio do MEV e EDS
7) Comparação da capacidade de desobturação proporcionada pelo sistema wave one em
movimento reciprocante ou rotação continual
7) Considerações sobre a Síndrome da Alienação Parental: causas, consequências e comentários à
Lei 13.318/2010
8) Definição da curva da calibração para aparelho umidímetro tipo speedy
9) Eca: acesso aos direitos do adolescente
10) Estudo da relação álcali-agregado (RAA) na construção civil (concreto endurecido)
11) Influência da aplicação de selantes de fóssulas e fissuras sobre a prevenção de cárie dentária
em pacientes atendidos na bebê clínica das Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul SP
12) Levantamento de zooplâncton em Psicultura de Santa Fé do Sul
13) Montagem de Bomba Rosário e testes com diferentes em condições de funcionamento
14) O Brasil como Estado Laico e as recentes crises em função da religiosidade dentro e fora do
Congresso Nacional
15) Os impactos do processo de internacionalização de empresas nacionais nas relações
econômicas internacionais
16) Resistência à fratura em implantes/ componentes protéticos com diferentes tipos de conexões
instalados ao nível ósseo: análise in vitro
17) Responsabilidade civil dos pais por abandono afetivo dos filhos
18) Solubilidade do cimento experimental cer em função da proporção pó líquido
19) Tecnologias open-source aliadas a modalidade de ensino a distância
20) Teste de liberação de íons cálcio, condutividade e PH do cimento MTA associado a sealapex

--------------------------LISTA DE ESPERA-------------------------(Ordem Alfabética)
PROPOSTAS
1) Influência das características físico-químicas do Bio-Oss quando imerso ou não nos tecidos.
Análise in vitro por meio do MEV e EDS

--------------------------APROVADOS COM RESTRIÇÕES-------------------------(Ordem Alfabética)
PROPOSTAS
1) A crônica na sala de aula
2) Análise da microdureza das resinas evolux e TPH a diferentes técnicas de polimento
3) Classificação das rochas e organização do acervo de amostras para melhor uso didático no
laboratório de biologia(geologia) das Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul – FUNEC
4) Direito Obrigacional
5) Estudo da adequação da sinalização vertical urbana na estância Turística de Santa Fé do Sul
6) Fatores de reincidência: influências das penitenciárias nas reincidências e na ressocialização
7) Sistema Penitenciário brasileiro ressocialização ou escola para o crime
8) Estudo da Adequação da Sinalização Vertical Urbana na Estância Turística de Santa Fé do Sul

--------------------------REPROVADOS-------------------------(Ordem Alfabética)
PROPOSTAS
1) A logística reversa como fator de competitividade e desenvolvimento sustentável: um estudo de
caso nas empresas de telefonia móvel
2) Análise do conhecimento dos alunos do décimo semestre a respeito de algumas normas e leis
para o exercício legal da odontologia
3) Exercícios físicos para controle glicêmico em portadores de diabetes mellitus tipo I e II: O
Educador Físico nas Estratégias de Saúde na Família
4) Incidência dos acidentes do trabalho e a atuação do fisioterapeuta preventivo
5) O tratamento de indivíduos acometidos por Alzheimer e o trabalho dos profissionais em
Psicologia e Nutrição: intervenções possíveis
6) Parestesia e disestesia do nervo alveolar inferior devido à instalação de implantes. Causas e
tratamentos estabelecidos pela literatura e acompanhamento clínico

7) Perfil da mortalidade geral intra-hospitalar em Santa Fé do Sul de 2009 a 2013
8) Pesquisa de micro-organismos em canetas esferográficas utilizadas por profissionais da saúde
em diversos setores hospitalares
9) Utilização de técnicas fitoterápicas por idosos de Aparecida do Taboado-MS

OBSERVAÇÕES:
1. O critério de aprovação, conforme número de projetos encaminhados por curso, baseou-se
na avaliação dos pareceristas em suas respectivas áreas de conhecimento, com nota
mínima de 7,0 (sete) pontos;
2. Os projetos aprovados com restrições substituirão os projetos desistentes por curso, uma
vez feitas as devidas adequações – Observar os itens: 9.4 e 9.5 do Edital 001/2014
FISA/FUNEC;
3. Os projetos aprovados com restrições e reprovados receberão o parecer da negativa
conforme requerimento dos autores do trabalho a ser protocolado junto ao NUPEx/FUNEC;
4. SOMENTE os cursos que ainda não foram contemplados com no mínimo 2 (dois) trabalhos
poderão encaminhar novos projetos para participação da nova etapa que disponibilizará três
(3) novas vagas;
5.

A nova etapa observará os itens contidos no EDITAL N.º 002/2014 FISA FUNEC- 2014
(SEGUNDA ETAPA);

6. O período para envio das novas propostas será impreterivelmente de: 09/04/2014 a
22/04/2014;
7. Mais informações, entrar em contato pelo telefone 3641-900, ramal 9086 ou pelo e-mail
nupexfunec@gmail.com;

Coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão – NUPEX

Direção Pedagógica

