CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO - UNIJORGE
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
EDITAL Nº 4 DE 01 MARÇO DE 2017 – RETIFICADO 01
PROCESSO SELETIVO INSTITUCIONAL PARA O PROGRAMA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA - 2017

O Centro Universitário Jorge Amado – UNIJORGE, através da Coordenação de Iniciação
Científica, torna público o Edital que estabelecerá as normas para seleção de projetos e
concessão de bolsas de Iniciação Científica.
1. DO PROGRAMA
O Programa Institucional de Iniciação Científica do Centro Universitário Jorge Amado– PIC
UNIJORGE - prepara os estudantes de graduação (presencial ou à distância) para exercer a
atividade de pesquisa científica, despertando e estimulando o desejo de engajamento em
grupos de pesquisa, contribuindo para o aperfeiçoamento da sua formação acadêmica e
profissional. O PIC-UNIJORGE foi estabelecido em consonância com o Regulamento da Iniciação
Científica da Unijorge, e com os regulamentos das agências de fomento estadual (Fapesb –
normas gerais do Programa de Bolsas) e federal (RN CNPq-17/2006).
2. DOS OBJETIVOS
a) Estimular atividades de pesquisa e de disseminação dos conhecimentos produzidos,
valorizando-as como prática cotidiana e de compromisso com a sociedade;
b) Contribuir para a formação científica, ética e humanística de estudantes que se
dedicarão a qualquer atividade profissional;
c) Estimular professores-pesquisadores a envolverem estudantes de graduação nas
atividades científica, tecnológica, profissional e artístico-cultural;
d) Proporcionar ao estudante, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem dos
métodos e técnicas de pesquisa, bem como estimular o pensar científico e a criatividade;
e) Oportunizar a prática da pesquisa: desde sua proposição até a socialização dos
resultados, acompanhamento da pesquisa em todas as suas etapas;
f) Qualificar os estudantes para inserção em programas de pós-graduação;
g) Incentivar a produção científica dos professores-orientadores, em colaboração com os
estudantes;
h) Estimular a organização e consolidação das linhas e grupos de pesquisa da UNJORGE;
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i) Ampliar as possibilidades de divulgação das pesquisas científicas desenvolvidas na
UNIJORGE, através de publicações e da participação em eventos nacionais e
internacionais;
j) Através das pesquisas desenvolvidas na Unijorge, realizar acordos de cooperação
internacional com as instituições da Rede Ilumno.

3. DAS BOLSAS E SUAS FONTES DE FINANCIMENTO
3.1 As bolsas são concedidas pela UNIJORGE com objetivo de estimular a formação de
futuros pesquisadores;
3.2 As bolsas concedidas serão distribuídas entre os projetos inscritos no programa,
considerando a dotação orçamentária, os critérios de qualidade, bem como o
planejamento estratégico institucional. Os estudantes, não contemplados com a bolsa,
integrarão o programa como voluntários, se assim desejarem, e terão certificado de
horas complementares. O quantitativo de bolsas será divulgado posteriormente;
3.3 As bolsas têm duração de um semestre, podendo ser renovadas por mais um semestre
letivo, computando um período máximo de um ano por estudante;
3.4 Os professores orientadores serão estimulados a submeterem seus projetos às
agências de fomento à pesquisa como FAPESB (Categoria B – destinada à Instituições
não contempladas por cotas) e CNPq, em parceria com outras instituições de ensino
ou pesquisa.

4. DO ORIENTADOR
4.1. Para integrar e submeter projetos ao PICUNIJORGE o orientador precisa atender a todos os
requisitos e exigências mencionadas a seguir:
4.1.1. Possuir vínculo com a UNIJORGE na condição de docente ou de coordenador;
4.1.2. Possuir carga horária para pesquisa destinada pela coordenação de curso 1;
4.1.3. Ser, minimamente, portador do título de mestre ou estar em processo de
obtenção do mesmo2;
4.1.4. Manter cadastro atualizado na plataforma lattes (CNPq) e na FAPESB (desejável)

1

Para os cursos que não possuem orçamento para a pesquisa a participação do docente poderá ser de modo
voluntário, desde que o mesmo demonstre interesse em realizar a atividade.
2
Qualquer condição diferente destas será avaliada pela comissão.
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4.2. São atribuições do orientador de Iniciação Científica;
4.2.1. Apresentar um projeto e plano de trabalho para ser desenvolvido com o
orientando de iniciação científica;
4.2.2. Reunir-se semanalmente com o grupo de iniciação científica em horário
previamente estabelecido;
4.2.3. Controlar a frequência dos estudantes de iniciação científica;
4.2.4. Auxiliar o estudante no cumprimento das atividades definidas no plano de
trabalho;
4.2.5. Discutir e analisar os trabalhos realizados pelos estudantes de iniciação científica,
dando retorno sobre os aspectos a serem melhor elaborados;
4.2.6. Estimular o aluno a produzir artigos ou outro tipo de produção pertinente à sua
pesquisa, orientando-o quanto aos prazos, procedimentos de inscrição, bem como se
disponibilizar a corrigir a produção gerada pelo mesmo antes da submissão em eventos
ou publicação;
4.2.7. Elaborar relatório sobre as atividades desenvolvidas no período de vigência do
programa e sobre o desempenho de cada estudante participante da iniciação científica
ao final do semestre letivo, anexando os comprovantes de produção derivados do
projeto.
4.2.8. Apresentação dos resultados no Seminário de Pesquisa.
5. DO ESTUDANTE DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – BOLSISTA OU VOLUNTÁRIO
5.1. Para integrar e submeter projetos ao PIC Unijorge o estudante precisa atender aos
seguintes requisitos:
5.1.1. Ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação, faltando, no mínimo
um ano para conclusão do curso;
5.1.2. Dispor de 8 a 20 horas semanais para dedicação às atividades de pesquisa;
5.1.3. Demonstrar bom desempenho acadêmico comprovado por meio do histórico
escolar.
5.2. O estudante bolsista ou voluntário selecionado para integrar o PIC Unijorge terá como
compromissos e atribuições:
5.2.1. Desenvolver com dedicação e responsabilidade as atividades propostas no plano
de trabalho;
5.2.2. Apresentar, nos períodos definidos no cronograma em anexo, os relatórios parcial
e final, artigos ou outra produção pertinente à área;
5.2.3. Apresentar publicamente os resultados alcançados com a conclusão do plano de
trabalho no Simpósio de Iniciação Científica da Unijorge – SIUNI;
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5.2.4. Participar integralmente das atividades promovidas pela Coordenação do
Programa de Iniciação Científica, contribuindo com a comissão organizadora ou
fazendo parte dela;
5.2.5. Fazer referência à instituição em toda produção gerada a partir do
desenvolvimento do projeto.
6. DA SUBMISSÃO DE PROJETOS
6.1. A submissão de projetos se dará exclusivamente por meio do correio eletrônico:
iniciacao.cientifica@unijorge.edu.br.
6.1 Os estudantes interessados devem:
a) Selecionar um docente de qualquer linha de pesquisa do seu interesse – não precisa ser do
seu próprio curso;
b) Entrar em contato com o docente através do e-mail (vagas no Quadro – Anexo III deste
Edital);
c) Elaborar com o docente um projeto e plano de trabalho (modelo no Anexo II deste Edital);
d) Submeter o projeto à coordenação de iniciação científica através do e-mail:
iniciacao.cientifica@unijorge.edu.br;
e) Ficar atento aos prazos apresentados no anexo I deste Edital.
6.2 Projetos que envolvam seres humanos e que por isso precisam da aprovação da comissão
de ética deverão apresentar a documentação da sua aprovação ou de sua solicitação de
avaliação pela comissão; Do mesmo modo as pesquisas que envolvam animais também devem
ter autorização da comissão de ética no uso animal.
6.3 Os projetos deverão ser submetidos no formato PDF de acordo com o modelo disponível no
Anexo II deste edital e deverão, minimamente, apresentar: uma revisão bibliográfica de
qualidade em sua área; objetivos explícitos e concisos, pergunta clara (objetivos bem
colocados); metodologia adequada aos objetivos; mérito científico (contribuir para o avanço do
conhecimento); cronograma exequível no prazo estipulado no projeto(máximo de um ano);
referências de acordo com as normas técnicas; indicação ou expectativa de resultados e
produtos esperados com a conclusão da pesquisa;
6.4 Cada projeto deverá vir acompanhado do(s) plano(s) de trabalho do(s) estudante(s)
(subprojetos). O projeto terá tantos planos de trabalho quanto forem os estudantes
vinculados ao mesmo. Cada plano deverá abordar distintos objetivos da pesquisa. O número
de estudantes dependerá da quantidade de horas do docente destinadas à pesquisa,
respeitando o número máximo de um aluno para cada duas horas mensais de orientação.
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6.5 Sugere-se que cada professor submeta um projeto;
6.6 No processo de solicitação o orientador deverá estabelecer uma ordem de prioridade para
os planos de trabalho apresentados na sua proposta, o que facilitará o processo de atribuição
de bolsa;
6.7 Os projetos deverão ser submetidos de acordo com as linhas de pesquisa e disponibilidade
dos docentes divulgadas no anexo III deste edital.
7. DO JULGAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE BOLSAS
7.1. A Coordenação de Iniciação Científica comporá um comitê de avaliação que julgará as
propostas recebidas. Este comitê contará com um professor de cada área do conhecimento que
avaliará os projetos sem conhecimento da identidade do professor solicitante.
8. DOS RESULTADOS
8.1. A Divulgação dos resultados se dará por correio eletrônico direcionado aos coordenadores
de curso, através do mural da Iniciação Científica e redes sociais, de acordo com cronograma
disponível no Anexo I deste edital.
9. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES PARA OS PROJETOS SELECIONADOS
9.1. Os coordenadores de curso dos projetos aprovados deverão enviar à coordenação de
iniciação científica, no prazo estipulado no cronograma disponível no Anexo I deste edital:
Formulário de solicitação de pessoal assinado pela coordenação do curso de origem do aluno –
um formulário por aluno.

Salvador, 01 de março de 2017.

Profa. Dra. Alessandra Argolo
Coordenação de Iniciação Científica
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ANEXO I – CRONOGRAMA DE AÇÕES 2017
Ação

Quem realiza

Período

Coordenação de
Iniciação Científica

06/Março/2017

Estudantes

06 a 23/3

Docentes

31/03

Comissão de
avaliação

03 e 04/4

Divulgação dos resultados

Coord. de IC

05/04

Início dos projetos

Docente e
Estudantes

05/04

Lançamento do edital
Período que os estudantes devem procurar os
professores demonstrando interesse na linha
de pesquisa (presencialmente ou por email)
Último dia para envio das propostas (projeto
do orientador e planos de trabalhos dos
estudantes) email:
iniciacao.cientifica@unijorge.edu.br
Avaliação dos projetos e planos de trabalho dos
estudantes por comitê composto por 01
docente de cada área

Envio do formulário de Solicitação de Pessoal
Coordenador de curso
devidamente preenchido e assinado pela
e/ou Docente
coordenação de curso do aluno para a
orientador
Coordenação de Iniciação científica
Envio dos relatórios parciais e produtos (cópias
Docente e Estudantes
de publicações, resumos e outros)
Apresentação oral da pesquisa no
Estudantes
Simpósio de Iniciação científica - SIUNI
Apresentação dos projetos no II Seminário de
Docentes
Pesquisa da Unijorge

Data de finalização dos projetos com envio de
artigo para submissão e/ou outras produções Docente e Estudantes
pertinentes à área do projeto.

06 à 28/04

14/07
Setembro
Novembro
16/12
(Embora a data de
finalização esteja prevista
para dezembro, os
orientadores terão que
reenviar a SP novamente no
início do segundo semestre,
caso haja prorrogação do
aluno no programa,
conforme exigência do RH).
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ANEXO II – MODELO PARA SUBMISSÃO DOS PROJETOS
1. DADOS DO PROJETO E DO PROPONENTE:
Título do Projeto de Pesquisa

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Subprojeto (títulos dos planos de trabalho dos estudantes) – colocar quantos títulos forem a quantidade
de estudantes:
1. ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Área:

Subárea:

Professor coordenador do projeto
Titulação
Período de realização do Projeto

Início:

Término:

Palavras-chave (mínimo de 03)
Natureza de atuação do estudo (projeto)
( ) Ensino

( ) Extensão ( ) Serviços

( ) Pesquisa Científica

Solicitação de Auxílio
( ) Bolsa Institucional UNIJORGE
( ) Recursos (insumos/equipamentos)3

( ) Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
( ) Projetos de demonstração e aplicação

Especificar recursos (reagentes/equipamentos):

3

Caso seja necessário o uso de reagentes e ou equipamentos, relacionar os itens necessários e justificar a
viabilidade considerando a infraestrutura já instalada na UNIJORGE ou caso a infraestrutura a ser utilizada seja
de uma instituição parceira, informar o nome da instituição e, se possível, uma declaração da parceira.
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Produtos Finais Pretendidos (*)
( ) Artigos para publicação em revistas Especializadas
( ) Patentes ou Pedido de Patente

( ) Apresentação em Congressos/ Seminários e
Publicações em Anais
( ) Capítulos e/ou Livros publicados

( ) Laudo/Perícia
( ) Planos (s), Planta(s) e/ou Planejamento

( ) Relatório Técnico
( ) Mapas, Maquetes ou Similares

( ) Modelagem
( ) Peça Jornalística/Publicitária

( ) Protótipos
( ) Máquinas e/ ou Equipamentos

( ) Software

RELAÇÃO DOS PESQUISADORES INTEGRANTES DO PROJETO (DOCENTES COLABORADORES)
NOME

TITULAÇÃO
MÁXIMA

INSTITUIÇÃO

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO (Resumo – Máximo de 1 Página)
Descrição objetiva, com apoio de literatura, o problema a ser estudo.

3. OBJETIVO
Relacionar os objetivos do projeto

4. JUSTIFICATIVA (Máximo 1 página)
Relacionar a justificativa para realização projeto – destacar a relevância e importância para o avanço do
conhecimento.

5.METODOLOGIA UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO (Máximo de 1 Página)
Descrever a metodologia que será utilizada no desenvolvimento do projeto e como os objetivos serão
alcançados. Descrever um método para cada objetivo proposto.

6. RESULTADOS ESPERADOS (Máximo de 1 página)
Descrever os resultados e/ou produto esperados
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7. PLANO DE TRABALHO, ETAPA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Máximo de 2 página para
cada plano de trabalho)
Descrever: um plano de trabalho para cada ALUNO, com as etapas a serem desenvolvidas e o seu
cronograma de execução:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Objetivo do plano de trabalho
Metodologia
Resultados esperados
Recursos necessários
Referências bibliográficas
Etapas e Cronograma (datas) de execução do plano de trabalho

Etapas a serem cumpridas no desenvolvimento do projeto

DATA
dia/mês/ano

8. REFERÊNCIAS
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ANEXO III – Relação de linhas de pesquisa, docente e disponibilidade de vagas para o Programa de Iniciação Científica da UNIJORGE,
ano 2017.
Os projetos estão agrupados nas grandes áreas do conhecimento definidas pelo CNPq.
GRANDE ÁREA: LINGUISTICA, LETRAS E ARTES
Linhas de pesquisa

Práticas de leitura no cotidiano escolar

Docente orientador

Maria Laura Petitinga

E-mail de contato

Número
de vagas

maria.petitinga@unijorge.edu.br

4

Email de contato

Número
de vagas

Observações

GRANDE ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Linhas de pesquisa

Docente orientador

Zoologia dos Invertebrados (Malacologia)

Fernando Pires

fernando.unijorge@gmail.com

2

Educação Ambiental

Fernando Pires

fernando.unijorge@gmail.com

2

Gestão Ambiental

Fernando Pires

fernando.unijorge@gmail.com

2

Imunopatologia das doenças infecciosas e
neoplásicas

Évelin Santos Oliveira

evelin.oliveira@unijorge.edu.br

3

Uso e aplicação de técnicas de Biologia
Molecular

Évelin Santos Oliveira

evelin.oliveira@unijorge.edu.br

1

Anatomia de Plantas Medicinais

Léa Maria Lopes Ferreira
dos Santos

fleamaria@gmail.com

2

Uso e aplicação de técnicas de Biologia
Molecular

Diego Oliveira Ferreira

diegooliveira.f10@gmail.com

1

Observações
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Linhas de pesquisa

Ecologia de Comunidades, com ênfase nos
insetos e na flora associada

Docente orientador

Camila Magalhães Pigozzo

Email de contato

camilapigozzo@gmail.com

Número
de vagas

Observações

4

GRANDE ÁREA: CIÊNCIAS DA SAÚDE

Linhas de pesquisa

Saúde da mulher

Cuidados de enfermagem aos pacientes com
diabetes mellitus
Metodologia da simulação realística

Saúde do Adulto

Saúde do Idoso

Docente orientador

Email de contato

Número
de vagas

Rita de Cassia Calfa Vieira
Gramacho

ritacalfa@hotmail.com

3

Thiago Fiel dos Santos

fielfiel@hotmail.com

4

Anne Jacob de Souza Araújo

annejacob@hotmail.com

3

Renata da Silva Schulz

renata.s.schulz@gmail.com

2

Claudenice Ferreira dos
Santos

claudenice.santos@unijorge.edu.br

2

Mariana de Almeida Moraes

mary_mlr@hotmail.com

1

Carolina Calixto

carolina.calixtos@gmail.com

1

Mirthis Pimentel

mirthispimentel@yahoo.com.br

2

Carolina Calixto de Souza
Andrade

carolina.calixtos@gmail.com

2

Observações
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Linhas de pesquisa

Docente orientador

Email de contato

Número
de vagas

Auditoria de enfermagem em contas

Sebastião Luiz de Oliveira
Junior

sebastiaoluiz.oliveirajr@gmail.com

3

Avaliação de políticas públicas em doenças
negligenciadas

Jorge Clarêncio Andrade

jorgec@bahia.fiocruz.br

1

Saúde da criança

Samilla Maira Costa Siqueira

smcsiqueira@hotmail.com

2

Neonatologia e Saúde da Criança

Lorena Gonzales Siqueira

lorena.gabrielaa@hotmail.com

2

Grupo de estudo em neurociência (GEN)

Bruno Pitanga

pitangabruno@gmail.com

5

ramonabaqueiro@hotmail.com

1

Nutrição Clínica: Compulsão Alimentar e
Autoimagem corporal de pacientes
atendidos no Instituto de Saúde da Unijorge.
Tecnologia de Alimentos: Aproveitamento
de descartes vegetais e enriquecimento de
produtos alimentícios
Avaliação Funcional Respiratória e
Cardiovascular

Ramona Baqueiro
Sueli Alves da Silva

Observações

suelisilva762@hotmail.com
2

Ícaro Ribeiro Cazumbá

icarocnn@yahoo.com.br

Clícia Cordeiro

clicia.cordeiro@unijorge.edu.br

4

Análise do movimento com CVMOB

João Paulo Vieira

joaopaulo@mail.com

2

Epidemiologia

Luciane Marieta

lu.marieta@gmail.com

2

Saúde e clínica

Rosângela da Luz Matos

Profe.rosangela.matos@gmail.com

6

Bases teórico-metodológicas da Educação
Física

Hellio J. B. Carneiro de
Campos

helliocampos@gmail.com

4
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Linhas de pesquisa

Docente orientador

Bases teórico-metodológicas da Educação
Física

Mª. Amanda Azevedo
Flores

Atividade Física e Saúde

Email de contato

Número
de vagas

professoraamandaazevedo@gmail.
com

2

Mª. Amanda Azevedo
Flores

professoraamandaazevedo@gmail.
com

1

Atividade Física e Saúde

Alexandre Veloso de
Sousa

xandeveloso@hotmail.com

Treinamento Físico e Performance Humana

Bruno Farias Castro

castrobf@hotmail.com

Observações

2
2

GRANDE ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Linhas de pesquisa

Docente orientador

Email de contato

Número
de vagas

Construção do Conhecimento: estudar e aprender
no ensino superior

Claudia Carla de Azevedo
Brunelli Rêgo

claudia.carla@unijorge.edu.br

2

Internacionalização de PMEs: Papel das Redes de
Cooperação no Empreendedorismo Internacional
de Startups

Mércya Rose de Oliveira
Carvalho

mercya.carvalho@unijorge.edu.br

3

Loris Brantes

loris.brantes@unijorge.edu.br

3

Andrea V. Bastian

andre.bastian@unijorge.edu.br

3

Mila Peixoto

mila@fernandopeixoto.com

3

Arquitetura Social

Observações
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Linhas de pesquisa
Patrimônio Histórico e Cultural
Tecnologias Digitais
Sistemas Construtivos e Sustentabilidade

Docente orientador

Email de contato

Número
de vagas

Aline de C. Luther

alineluther@gmail.com

3

Federico Calabrese

fedecal@hotmail.com

3

Sérgio Rivero

sergiorivero1962@gmail.com

1

José Arthur Mattos Carneiro

jarthurmc@gmail.com

1

Nilton Rosado Filho

niltonrsfilho@gmail.com

1

durancelso74@gmail.com

3

Mídia e identidade: uma análise dos mecanismos de
produção discursiva sobre a baianidade em veículos Celso Duran
de comunicação.
Audiovisualidades e convergência midiática: os
novos rumos da produção e do consumo de
Leonardo Bião
conteúdos televisivos, cinematográficos e
videográficos

leonardo.biao@unijorge.edu.br

2

Direitos fundamentais e Democracia em Salvador

Lucas Rego

lucasregosr@gmail.com

6

Prática Jurídica e as relações de Consumo

Luis Carlos Laurenço

luis.laurenco@fragataeantunes
.com.br

15

Gestão dos Resíduos Sólidos em Empresas da
Região Metropolitana de Salvador: Política Nacional Heliete Rosa Bento
de Resíduos Sólidos- Lei nº 12.305/10
Direito Penal e Gênero
Precedente Judicial no Direito Processual Civil
Brasileiro

helietebento@gmail.com

Natalia Petersen

nat_petersen@hotmail.com

Rafaela Teixeira

rafapteixeira@yahoo.com.br

Bruno Coelho

bruno.coelho.adv@gmail.com

Frederico Pinho

fpinho.adv@gmail.com

Observações

15
5
15

14

Linhas de pesquisa

Docente orientador

Email de contato

Número
de vagas

Direito Militar – Preparação e participação no
Concurso de Júri Simulado da Policia Militar da
Bahia

Gabrielle Garcia

gaby_garcia07@hotmail.com

20

Violência, Processo Penal e Democracia

Lucas Carapiá

lucas.rios@unijorge.edu.br

10

Planejamento e gestão da saúde pública

Rosânia Santiago, Carolina
Barreto e Alcimar
Meirelles

rosaniasantiago@gmail.com

03

Observações

GRANDE ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS

Linhas de pesquisa

Docente orientador

Email de contato

Número
de vagas

Mídias Contemporâneas e o Indivíduo

Roberto Pessôa

robertocalmonpessoa@hotmail.com

5

Religiosidade, política e economia no mundo iberoamericano (séculos XVII – XIX)

Luciana Onety da Gama
Sobral

lucianaonety@yahoo.com.br

5

Cultura e Relações Internacionais (cinema e
diplomacia cultural)

Sâmia de Brito Franco

francosamia@gmail.com

3

Observações
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GRANDE ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA E ENGENHARIAS

Linhas de pesquisa

Docente orientador

Email de contato

Número
de vagas

Construção de Software para Mapeamento da
Trajetória de Egressos

Márcio Soussa

marcio.soussa10@gmail.com

4

Cátedra de tecnologias assistivas para educação
superior – Fase II (construção e aplicação de
soluções tecnológicas)

Marcio Soussa e Ana Terse

marcio.soussa10@gmail.com

2

Internet do Futuro e Suas Aplicações

Erasmo L Monteiro

erasmoleitemonteiro@gmail.com

3

Aplicativo para Saúde e Educação voltado a
crianças com Síndrome de Down

Marla Miranda Loiola Dore
Carvalho
Danielle de Andrade
Canavarro

Prótese customizada de baixo custo com
software
Experimentos didáticos nos Estudos de Fluidos,
Termodinâmica e Transferência de Calor.
Viabilidade da Técnica de Solo-cimento para
ganho de Resistência do Solo
Processo de soldagem com análise de eficiência
através de ultrassom e variação das suas
condições
Desempenho do uso da borracha em argamassas

marla.carvalho@unijorge.edu.br

Observações

07

daniellecanavarro@gmail.com

07

Edinaldo da Silva Rodrigues

edinaldo.rodrigues@unijorge.edu.br

2

Maísa Paraguassú

maisa.matos@unijorge.edu.br

2

Marcos Fábio de Jesus

marcosfabiounijorge@gmail.com

1

Ronaldo Ramos de Oliveira

olironaldo@hotmail.com

5

Alfredo Maccari Neto

alfredomaccari@hotmail.com

2

Cícero Fernando Prates
Bastos

cicero_bastos@yahoo.com.br

3

16

Linhas de pesquisa

Desenvolvimento de programa de gestão
otimizada de suprimentos
Automação de controle estaístico de qualidade
em ambientes de planilhas eletrônica

Docente orientador

Email de contato

Número
de vagas

Carlos Calado

cabralcalado@gmail.com

1

Carlos Calado

cabralcalado@gmail.com

1

Prototipagem digital em realidade vitual

José Tito

jose.mota@unijorge.edu.br

3

Automação Industrial e Mecânica dos Fluídos

Daniela Costa e Elane Souza dcosta03@unijorge.edu.br

Análise e avaliação da qualidade das águas

Aldenor Gomes

aldenor.santos@unijorge.edu.br

2

Poluição das águas

Elizabeth Couto

coutore@hotmail.com

1

Poluição do ar e meteorologia

Elizabeth Couto

coutore@hotmail.com

1

4

Observações

(2 vagas para cada
docente)
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