DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA DOCENTE SELECIONADOS QUE VISAM VINCULAÇÃO COM
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC)
2018-2019
A Direção Geral da Faculdade UNIGRAN Capital, no uso de suas atribuições, torna pública a divulgação dos projetos de pesquisa docente selecionados que
visam vinculação com Programa Instituição de Bolsas de Iniciação Científica 2087-2019 frente à Faculdade UNIGRAN Capital, de acordo com as Normas para
Elaboração de Projetos de Pesquisa da Faculdade UNIGRAN Capital/Comissão de Pesquisa e Pós-Graduação, e com o Edital nº 12/2018 – Cadastramento de
Projetos de Pesquisa.

01
02
03
04
05
06
07
08

Título da Pesquisa
Concentrações séricas de oligoelementos e função tiróidea em pacientes com paracoccidioidomicose e tuberculose na
admissão e alta ambulatorial
Efeito do exercício físico sobre os índices metabólicos e hormonais em adultos sedentários
Comparação dos tratamentos de radiofrequência e carboxiterapia em flacidez tissular e fibro edema gelóide
Estudo qualitativo sobre metodologias de ergonomia no contexto do ambiente construído
Efeito progressivo do envelhecimento sobre a composição corporal e índice de lactato sanguíneo de adultos
sedentários submetidos a treinamento de força muscular
Processo de enfermagem aplicado a portadores de dor neuropática hansênica em serviço especializado, município de
Campo Grande-MS
Exercício físico como estratégia preventiva e prática concomitante no tratamento de câncer de mama
Comportamento do consumidor campo-grandense nas principais ruas gastronômicas da cidade

Docente
Janaina Michelle de
Oliveira
Vinicius Soares de
Oliveira
Cynthia Hernandes
Costa
Katia Alexandra de
Godoi e Silva
Renato Silva Nacer
Vânia Paula Stolte
Rodrigues
Fabricio Garmus
Sousa
Jefferson Levy
Espíndola Dias

Curso de Referência
Nutrição
Biomedicina
Biomedicina
Arquitetura e
Urbanismo
Fisioterapia
Enfermagem
Radiologia
Administração

09
10
11
12

A construção cultural das identidades femininas e masculinas no ambiente escolar: mediações na atividade
pedagógica do professor de educação física
A violência contra a mulher no contexto sul matogrossense: uma análise a partir da psicologia sócio-histórica
Relação entre o letramento funcional e a autopercepção da saúde de universitários ingressantes em cursos de
graduação da área da saúde
Avaliação e intervenção em psicologia positiva aplicada à saúde

Rodrigo Aranda Serra
Moriele Cordoba
Caramalac
Renato Silva Nacer
Jucimara Zacarias
Martins Silveira

Educação Física
Psicologia
Fisioterapia
Psicologia

Nota: Solicitamos que os autores dos projetos de pesquisa docente não selecionados procurem a assessoria de pesquisa para conhecimento e esclarecimentos
sobre os pareceres da comissão de seleção.

Campo Grande, MS aos 05 (cinco) dias de junho de 2018.

Prof. Dr. Djanires Lageano Neto
Direção Geral
Faculdade UNIGRAN Capital

