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PROJETOS SELECIONADOS 

RESULTADO DO EDITAL Nº 03/ 2016 

MODALIDADE PIBIC 

 

BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA  

  Vigorexia entre praticantes de musculação usuários de esteróides anabólicos androgênicos: uma revisão sistemática 

 

DIREITO  

Direito em cena: o ensino do Direito através do cinema 

 

 

ENFERMAGEM 

Percepção dos profissionais de Enfermagem quanto ao cuidado com a mãe com HIV e seu filho 
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FARMÁCIA 

Avaliação da citoxidade, mutagenicidade e toxicidade no Lycium barbarum (Goji Berry), por métodos Alium Cepa em 

células eucariontes 

Análise do teor de proteínas e da rotulagem de suplementos alimentares comercializados em Teresina – PI  

Análise dos parâmetros físico-químicos e avaliação de rotulagens de produtos desenvolvidos a partir do óleo do 

Struthio Comelus (avestruz) 

Desenvolvimento e análise de propriedades físico-químicas insilico de anólogos do ácido salicílico para fins 

cosméticos 

Estudo do extrato de Anadenanthera colubrina para o tratamento de enfisema pulmonar experimental em Rattus 

novergicus 

 

FISIOTERAPIA 

Avaliação dos efeitos da quiropraxia e da estimulação elétrica nervosa transcutânia dor de pacientes com cervicalgia 

de origem mecânica 

 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

Nível de atividade física e auto percepção da imagem corporal de escolares: uma revisão sistemática 
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PEDAGOGIA 

A aplicação da lei 10.639/2003 nos currículos escolares, em séries iniciais do ensino fundamental, da rede municipal 

de ensino de Teresina 

 

O impacto da prática docente do professor pesquisador na formação do futuro pedagogo 

 

PSICOLOGIA 

Consumo compulsivo: uma compreensão sobre os significados atribuídos a aquisição de produtos e serviços de 

beleza por mulheres de baixa renda 

Envelhecimento bem sucedido: a percepção de idosos em grupos direcionados a promoção de saúde 

O simbolismo do corpo tatuado: um estudo de representações sociais 

O sentido subjetivo do sucesso e fracasso acadêmico para universitários provenientes da escola públicas e particular  

O processo do atendimento educacional especializado e o sentido subjetivo da sua prática na escola inclusiva  

Panorama das teorias de gênero nas décadas de 1960 – 1980: revisão de literatura 

Práticas educativas e habilidades sociais de pais de adolescentes com transtorno do espectro autista (TEA) 

Significados do consumo de produtos e serviços de beleza: uma análise com consumidores homens da cidade de 

Teresina – PI 
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 MODALIDADE PIVIC 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

Análise de distorções harmônicas causadas pela geração eolioelétrica no Estado do Piauí 

 

 

PSICOLOGIA 

A paternidade no contexto de diferentes deficiências 

O impacto do diagnóstico na família do esquizofrênico: entre o sofrimento e a realidade 

 

 

Teresina, 29 de março de 2016. 


