Projetos Selecionados para Participar do Programa Institucional de Iniciação Científica – UNIBRA (PIICUNIBRA) e Programa Institucional de Projetos de Extensão – UNIBRA (PIPEX-UNIBRA) – 2019.2, que
Serão Realizados do Período de Setembro 2019 a Janeiro 2020.
Pelo presente documento a comissão de seleção de projetos de iniciação científica e
extensão do Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA, nomeada pela Portaria nº 28 de 10 de julho
de 2019, divulga no dia 04 de setembro de 2019 o resultado dos projetos de pesquisa e extensão
contemplados no edital 2019.2.
1- Biologia de Elysia (lesma marinha): distribuição espacial, aquariofilia e investigações do potencial
farmacológico
Professor: Jonata de Aruda Francisco
Curso: Ciências Biológicas
2- Comparação da microbiota oral de adolescentes obesos, com sobrepeso e eutróficos
Professora: Geisy Muniz de Lemos
Curso: Enfermagem
3- Avaliação do conhecimento de idosos em uso de psicotrópicos na atenção primária nos municípios de
Carpina e Recife
Professora: Natalya Maia de Souza Vicente
Curso: Farmácia
4- Avaliação computacional de medidas de desenvolvimento de baixo impacto no controle de inundações
urbanas na cidade de Recife/PE
Professor: Edinilson de Castro Ferreira
Curso: Engenharia Civil
5- Percepção do espaço urbano: O impacto visual menos poluído de uma paisagem arborizada
Professora: Hilma de Oliveira Santos Ferreira
Curso: Arquitetura e Urbanismo
6- Radiopacidade como fator de identificação da resina composta utilizada: um novo protocolo técnico
Professora: Érica de Andrade Borges
Curso: Odontologia
7- Contribuição da inteligência relacionada na gestão das organizações
Professora: Cassiana da Silva Ferreira
Curso: Administração
8- Autismo e alfabetização: uma revisão sistemática da literatura
Professora: Cintia Marques de Oliveira Alves
Curso: Pedagogia
9- Avaliação da ação de óleos essenciais sobre biofilme de isolados clínicos de Acinetobacter baumannii
resistentes a múltiplas classes de drogas antimicrobianas - RECONDUZIDO
Professora: Carina Lucena Mendes Marques
Curso: Biomedicina
10- Analise dos efeitos de uma alimentação nutricional personalizada na performance esportiva,
comportamento alimentar e composição corporal de atletas de futsal do RETRÕ futebol clube RECONDUZIDO
Professora: Mayara Guimarães
Curso: Nutrição

Obs.: Os professores com os seus respectivos grupos de alunos, contemplados com
projetos, deverão comparecer a sala do Prof Eryvelton Franco para a entrega e assinatura
do termo de compromisso, no dia 09 ou 10 de setembro de 2019 no horário das 9 às
11:00h ou 19 às 21h.

