RESULTADO FINAL - EDITAL PIBIC/IBMR 2017
De acordo com o Edital 01 PIBIC/IBMR 2017, os projetos submetidos
foram julgados usando os seguintes critérios:
a) Itens do projeto de pesquisa elaborado pelo orientador: Valor máximo: 4,0
pontos.
b) Itens do Currículo Lattes do orientador: Valor máximo: 4,0 pontos.
c) Desempenho do aluno: Valor máximo: 2,0 pontos.

Após a análise, o Comitê Científico aprovou os projetos listados abaixo:

PROFESSOR

ALUNO

PROJETO

Rômulo Medina de

Maria Luísa

Avaliação da expressão

Mattos

Barambo Wagner

de HMGA1 na evolução
do adenocarcinoma de
esôfago

Omara Machado

Deise Kelly de

Araujo de Oliveira

Oliveira Cardoso

Rodrigo Santos

Vilar

Aranha

APROVADO COM
BOLSA

Promoção da saúde por
meio da Alimentação
saudável

Juliana dos Santos

SITUAÇÃO

APROVADO COM
BOLSA

Composição química e
aceitabilidade de biscoitos
elaborados com farinha de
banana verde visando seu
uso por portadores de

APROVADO COM
BOLSA

doença celíaca

Mariama Furtado

Janete Martins

Saúde mental perinatal:

Krueger

puerpério e maternidade
na contemporaneidade

Heraldo Alves Maia

Gisele da Silva
Batista Hastenreiter

APROVADO COM
BOLSA

A construção de modelos
anatômicos com materiais
de baixo custo para o
ensino do exame clínico e

APROVADO COM
BOLSA

da autopalpação das
mamas.

Angélica Dutra

Beatriz Jaccoud
Ribeiro

Influência do exercício
físico na manutenção da
funcionalidade motora
Em pacientes com
esclerose lateral
amiotrófica (ELA) – uma
revisão
Sistemática

APROVADO SEM
BOLSA

Heraldo Alves Maia

Luciana Rosa e Silva
Cardoso

Efeitos da sinergia dos
óleos essenciais de
Lavandula officinalis e
Melaleuca alternifolia com
o óleo resina de Copaifera

APROVADO SEM
BOLSA

l. como agente
tópico sobre o processo
de cicatrização de feridas
cutâneas.

Roberto Poton

Andersen G.

Influência do exercício

Fagundes

físico no quadro de
caquexia em
Pacientes com câncer:
uma revisão sistemática

APROVADO SEM
BOLSA

de estudos
Controlados e
randomizados

Os bolsistas serão convocados pela Direção Acadêmica para a assinatura
do Termo de Compromisso de concessão das Bolsas. Conforme o Edital, os
Docentes e Discentes com projetos aprovados deverão apresentar ao Comitê
Científico relatórios parciais (6 meses) e finais (1 ano), considerando o mês de
implementação da bolsa. O atraso na entrega ou o não cumprimento das
exigências poderá resultar em interrupção ou cancelamento da bolsa.
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