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RESULTADO PARCIAL 
EDITAL 003 / 2018 

 
 

DIREITO 
Nº 32. A técnica de edição CRISPR-CAS9 e a dignidade humana no Brasil  
 
Nº 17. A judicialização do direito à saúde: uma análise sobre as crescentes demandas judiciais e as 
possíveis soluções  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
Nº 28. Neuroplasticidade induzida pelo exercício físico 

 

ENFERMAGEM 
Nº 08. Rotura precoce de membranas no pós-parto de mulheres atendidas em uma maternidade de 
referência de Teresina – PI   

 
Nº 47. Teste de micronúcleos como biomarcador para pacientes com patologias diversas uma 

revisão integrativa da literatura 

 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
Nº 30. Otimização de uma central de leitos com base em meta heurística 

 

Nº 31. Mapeamento da simbiose industrial a partir da análise de fluxo de materiais 

 

ENGENHARIA ELÉTRICA 
Nº 14. Análise dos principais distúrbios na linha elétrica da cidade de Teresina e região 
metropolitana em 2017  

 

FARMÁCIA 
Nº 39. Estudo da possível atividade do extrato etanólico das folhas de Melissa Officinailis na 

modalidade e secreção do trato gastrointestinal de mus muscullus  

 

Nº 20. Desenvolvimento de sabonete líquido esfoliante com óleo da semente da Romã  
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Nº 23. Investigação da adesão ao tratamento e suas implicações na qualidade de vida de pacientes 
com artrite reumatóide  

FISIOTERAPIA 
 
Nº 13. Análise da postura, flexibilidade e força de preensão palmar em atletas de voleibol  
 
Nº 21. Desenvolvimento de um sistema e um aplicativo para a comunicação interdisciplinar de 
profissionais que intervém em neuropediatria  

 

NUTRIÇÃO  
Nº 2. Avaliação do perfil nutricional e índice glicêmico de adolescentes de escolas da rede pública e 

privada de Teresina – PI 

 

Nº 25. Projeto Viva o Vôlei: diagnóstico nutricional da seleção piauiense de vôlei  

 

PSICOLOGIA 
Nº 45. A homoafetividade e suas representações sociais um estudo com estudantes de Psicologia  
 
Nº 44. Representações sociais da adoção por casais homoafetivos  

 
Nº 51. Depressão, desesperança e ideação suicida em estudantes universitários 

 
Nº 12. Implicações científicas, políticas e sociais da despatologização das identidades trans no 
Brasil: contribuições das teorias de gêneros para o debate  
 
Nº 48. Discursos e imagens da violência nos casos de estupro coletivo divulgados na mídia 
jornalística eletrônica 

 

SERVIÇO SOCIAL 
Nº 29. A gestão democrática e participativa do sistema único de assistência social em Teresina (PI): 
um estudo bibliográfico e documental a partir dos instrumentos de planejamento público  
 
Nº 38. Movimentos sociais no Piauí uma análise a partir dos noticiários veiculados no jornal “O Dia” 
no período de 1985 a 1990  

 

 

 Os projetos estão ordenados conforme a média final, gerada pela avaliação 
em dupla e a cegas.     
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ORDEM DO 

PROJETO 
CURSO Nº e TÍTULO DO PROJETO 

1 FARMÁCIA Nº 24. Avaliação da citoxidade, mutagenicidade e toxicidade da 
Quitosana por metodos Allium Cepa em células eucarióticas  
 

2 FARMÁCIA Nº 41. Estudo da possível atividade do óleo essencial da Dysphania 
ambrosioides l na motilidade e secreção do trato gastrointestinal de 
Mus muscullus  
 

3 FARMÁCIA Nº 40. Estudo da possível atividade hipocolesterolêmica do extrato 
etanólico das folhas de Spondias Tuberosa (Umbu) em ratos 
hipercolesterolêmicos  
 

4 NUTRIÇÃO Nº 54. Efeitos da suplementação de ômega 3, magnésio e vitamina 
B12 na função cognitiva e na progressão do estado nutricional em 
idosos com alzheimer de instituição filantrópica de Teresina – PI 
 

5 FARMÁCIA Nº 49. Analise do potencial citotóxico, genotóxico e mutagênico do 
extrato hidroalcoólico das folhas da Morus nigra L. através do 
bioensaio Allium cepa 
 

6 FISIOTERAPIA Nº 7. Avaliação da capacidade funcional respiratória e treinamento 
muscular inspiratório de atletas de vôlei 
 

 

 Os projetos estão ordenados conforme a média final, gerada pela avaliação 
em dupla e a cegas.      
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ORDEM DO 

PROJETO 
CURSO Nº E TÍTULO DO PROJETO 

1 FARMÁCIA Nº 27. Pesquisa etnofarmacologiaca sobre o uso de plantas 
medicinais e fitoterápicos no autocuidado  
 

2 PSICOLOGIA Nº 43. Maternidade e carreira profissional para a mulher 
contemporânea um estudo de representações sociais  
 

3 PSICOLOGIA Nº 06. Políticas de inclusão da população LGBT no ensino superior: 
mapeamento de ações afirmativas em favor da equidade e da 
diversidade sexual e de gênero na Faculdade Santo Agostinho (2018 
– 2019)  
 

4 PSICOLOGIA Nº 53. A concepção de empatia para estudantes de graduação em 
psicologia  
 

5 NUTRIÇÃO Nº 33. Projeto viva o vôlei intervenção nutricional da seleção 
piauiense de vôlei 
 

6 ENGENHARIA 
CIVIL 

Nº 10. Principais causas das falhas de impermeabilização com uso 
de manta asfáltica em um condomínio na cidade de Teresina – PI: 
um estudo de caso  
 

7 SERVIÇO 
SOCIAL  

Nº 37. Violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar: 
uma análise das políticas públicas de enfrentamento 

8 ENGENHARIA 
CIVIL 

Nº 57. Qualidade físico-químicas das águas para abastecimento 
público na zona rural de Teresina – PI  
 

 

 Os projetos estão ordenados conforme a média final, gerada pela avaliação 
em dupla e a cegas.      

 


