
 

 

RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO DE BOLSAS PIBIC EDITAL UNIFICADO 2017 

 

CNPQ 

PROFESSOR ORIENTADOR ALUNO PLANO DE TRABALHO 

1 Ana Marice Ladeia Layana Campos de Oliveira 
Associação entre estresse oxidativo e perfil de ácidos graxos em indivíduos com 

alterações de peso corporal 

2 Luis Claudio Correia Yasmin Falcon Lacerda Influência da raiva no mecanismo da dor torácica aguda: psicogênico ou 
aterosclerótico? 

3 Marcos Almeida Gustavo Sousa Peixoto Moraes 
Avaliação ortopédica funcional de pacientes com microcefalia relacionada ao Vírus 

Zika 

4 Milena Bastos Brito Manuela Sanches de Aragão 
Pinheiro 

Contracepção reversível de longa ação entre usuárias dos Sistema Único de Saúde 

5 Patrícia Lordelo Cecília Menezes Alvares 
Função Sexual em mulheres com incontinência urinária de esforço tratadas pela 

radiofrequência 



FAPESB 

PROFESSOR ORIENTADOR ALUNO PLANO DE TRABALHO 

1 Alena Medrado Laura Gusmâo Soares Diamantino 
Estudo da condição bucal de pacientes internados em uma unidade de terapia 

intensiva vinculada ao SUS 

2 Alene Vanessa Nathália Bulcão Valladares Avaliação do potencial antitumoral de extratos e substâncias isoladas da Deguelia 
constata sobre linhagem tumoral in vitro 

3 Alina Feitosa Elisabeth Martinez Fonseca 
Avaliação da influência do estado gestacional no consumo de alimentos em uma 

amostra de gestantes baianas comparadas aos dados nacionais. 

4 Ana Marice Ladeia Julia Maria Alves Gama 
Análise e coleta perfil clínico e demográfico de crianças e adolescentes submetidas a 

valvuloplastia mitral cirúrgica secundária a cardite reumática. 

5 Andréa Nóbrega Bruna Mota Carneiro 
 

Avaliação da dureza do esmalte bovino submetido à técnicas clareadoras durante 
tratamento ortodôntico 

 

6 Anna Amélia de Faria Filipe Silva Steffens Gurgel 
 

Análise Spinoziana sobre o protagonismo do usuário do CAPS na elaboração de seu 
plano terapêutico singular: a potência da ética dos corpos e afetos 

7 Aquiles Camelier Marco André Moraes Sales Filho 
 

Eficácia da relação VEF3/VEF6 comparada à relação VEF1/CVF no diagnóstico de 
obstrução de vias aéreas 

8 Atson Fernandes Fernanda de Souza Pereira 
Análise tomográfica do fenótipo gengival e sua correlação com a espessura da 

parede lateral e membrana do seio maxilar 

9 Bernardo Galvão Giovanne Farias Silva Agregação familiar do HTLV-1: características clínicas 

10 Constança Cruz  Giovanna Santa Barbara Almeida Drogas anti-hipertensivas e controle pressórico segundo VIII Joint em idosos 

11 Cristiane Dias Davi José dos Santos Moreira Qualidade de vida após seis anos da síndrome coronariana aguda 

12 Elen Beatriz Maria Tourinho Baía 
Características dos caidores e circunstâncias das quedas após AVC em indivíduos 

residentes em comunidade 

13 Emilena Xisto Karol Silva Oliveira Avaliação do efeito da escovação na rugosidade superficial de resinas acrílicas 

14 Fernanda Grassi Bruno Santos Araujo 
Triagem de compostos bioativos com potencial terapêutico e profilático na infecção 

por HTLV-1 

15 Glícia Gleide Gama Raiane Costa Aquino dos Santos 
Capacitação sobre eletrocardiograma: repercussões na prática dos profissionais de 

enfermagem de uma Unidade Cardiovascular 

16 Jorge Clarêncio Caroline Almeida Santana 
Estudo da infecção de transmissão vertical causada pelo zica virus e avaliação das 

políticas públicas direcionadas para o seu controle. 



 

 

17 Luciana Bilitário Paula Guerra Duplat Estilo de vida em tabagistas antes e após seis meses da cessação tabágica. 

18 Luis Claudio Correia  Luiza Mendes Costa Lino 
Influência de afetos negativos no mecanismo da dor torácica aguda: psicogênico ou 

aterosclerótico? 

19 Maria de Lourdes Lima Eduarda Cavalcante Tomaz 
Prevalência de sintomas dispépticos em pacientes obesas de um ambulatório 

docente de Salvador-BA 

20 Maria Thaís Calasans Vânia Alves Spínola 
Compreensão da Iniciação Científica como influenciadora na área de atuação do 

enfermeiro 

21 Mariana Basília Amanda Brandão Soares 
Determinação das propriedades mecânicas de materiais CAD/CAM introduzidos na 

Odontologia 

22 Marilda Castelar Jamile Dantas Nascimento Santos O Movimento Negro na Perspectiva de Militantes de Salvador 

23 Martha Castro Bruno Bitencourt Powell Projeto para avaliar o impacto da acromegalia na qualidade de vida dos portadores 

24 Milena Bastos Brito Maiara de Menezes Rabelo Satisfação com uso do sistema intrauterino liberador de levonorgestrel 

25 Mônica Daltro Vanessa dos Santos de Araújo Desenvolvimento de Pesquisa no âmbito da Iniciação Científica 

26 Patrícia lordelo (1B) Jade Carvalho Matos 
Qualidade de vida das mulheres com incontinência urinária de esforço tratadas com 

a radiofrequência 

27 Roberta Tunes Fernanda Gomes Cabral Silva 
Associação entre parto prematuro e nascimento bebês de baixo peso com 

periodontite crônica 

28 Thessica Araújo Evelin Beatriz Mesquita da Costa 
 

Avaliação da variabilidade genômica dos isolados virais obtidos com possíveis 
mecanismos de transmissão desta infecção na população estudada 

29 Urbino Tunes Lorena Cerqueira Jatahy Fonseca Associação entre doença periodontal e síndrome metabólica 

30 Viviane Barreto (2A) Flávia Freitas Nolasco 
Avaliação do efeito da escovação com diferentes detifrícios na dureza superficial de 

dois tipos de cerômero 



BAHIANA 
ENFERMAGEM 

PROFESSOR ORIENTADOR ALUNO PLANO DE TRABALHO 

1 Carolina Pedroza Andreza Mota de Jesus A formação política no curso de graduação e Enfermagem 

2 Glícia Gleide Gama Fernanda Rafaela de C. Martins Relação das alterações funcionais do indivíduo com a etiologia e fatores de riscos 
para a insuficiência cardíaca 

3 Jorge Clarêncio S. Andrade Yasmin Santos Rocha Silva 
Estudo da Infecção de transmissão vertical causada pelo Treponema pallidum e 

avaliação das políticas públicas direcionadas para o seu controle 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1 Ciro Queiroz Ariani França Conceição Treinamento resistido e variabilidade da frequência cardíaca 

2 Clarcson Plácido dos Santos  Endy Queiroz Cayres 
Características bioquímicas e antropométricas de pacientes obesos graves 

submetidos a cirurgia bariátrica 

FISIOTERAPIA 

1 Cristiane Maria de C. Dias  André Luiz R. dos Reis Comportamento cardiorrespiratório em praticantes de CrossFit® 

2 Cristiane Maria de C. Dias Celso nascimento de Almeida Potência de membros inferiores e praticantes de CrossFit® 

3 Luciana Bilitário Juliet Yasmin Lemos dos Santos 
Desempenho no teste de caminhada de seis minutos antes e após a cessação do 

tabagismo: estudo longitudinal 

4 Patrícia Lordelo Matheus Dória Silva 
Radiofrequência no tratamento da incontinência urinária pós-prostatectomia 

radical: estudo piloto 

PSICOLOGIA 

1 Anna Amélia de Faria  Lucas Caroso Marques  Saúde ética: o cuidado na saúde mental sob a lente de Spinoza 

ODONTOLOGIA 

1 Paulo C. de Carvalho Filho Mariana Mascarenhas B. de 
Oliveira 

Correlação entre Parâmetros Clínicos Periodontais e a Expressão Gênica Relativa de 
CCL2 em Indivíduos com Periodontite Crônica. 



2 Paulo C. de Carvalho Filho Thainá Andrade Ramos 
Correlação entre Parâmetros Clínicos Periodontais e a Expressão Gênica Relativa de 

Fas Ligante em Indivíduos com Periodontite Crônica 

3 
Viviane M. Barreto de 

Oliveira 
Adelan Matheus Gama 

Vasconcelos 
Efeito de diferentes dentifrícios sobre dentes artificiais de 3 marcas comerciais 

4 
Viviane M. Barreto de 

Oliveira Yonara Cerqueira Ferreira 
Avaliação do efeito da escovação com diferentes dentifrícios na rugosidade 

superficial de dois tipos de cerômero 

MEDICINA 

1 Alina Coutinho R. Feitosa Lucas Ettinger Mendes 
Avaliação da influência do estado gestacional no consumo de alimentos em uma 

amostra de gestantes baianas comparadas aos dados nacionais. 

2 Alina Coutinho R. Feitosa Rodrigo Braga Pato 
Estudo comparativo entre a insulinização hospitalar com e sem auxílio do aplicativo 

insulinapp em pacientes com hiperglicemia de estresse 

 3 Aquiles Camelier Airton Hiago Menezes Prudêncio 
Impacto da sensação de dispneia na percepção da qualidade de vida em portadores 

de doença pulmonar obstrutiva crônica 

4 Bernardo Galvão Antônio de Carvalho 
Agregação Familiar de HTLV: prevalência, características clínicas e prováveis vias de 

transmissão. 

5 Bernardo Galvão Cícero Barreto de Souza Neto Padronização da detecção da carga proviral do HTLV-1 

6 Constança Margarida S. Cruz Carol Prates Fonseca 
Perfil sociodemográfico dos pacientes atendidos em um ambulatório de 

Salvador/BA de acordo com o controle da pressão 

7 Constança Margarida S. Cruz Thais Silva Araújo Perfil da terapia farmacológica e controle glicêmico 

8 João Zugaib Cavalcanti Mariana Orsi de Almeida 
Efeitos da estimulação elétrica com corrente contínua nas regiões M1 e plexo 

braquial contralateral sobre a excitabilidade cortical de humanos 

9 João Zugaib Cavalcanti Gabriel Brandão de Aquino 
Efeitos da estimulação elétrica com corrente contínua nas regiões M1 e plexo 
braquial contralateral sobre a excitabilidade neuronal periférica de humanos 

10 Luís Cláudio Lemos Correia Letícia Lara Fonseca Modelos preditores angiográficos em Síndromes Coronarianas Agudas 

11 Luiz Eduardo Ritt Igor de Oliveira Queiroz 
Correlação clínica e ecocardiográfica dos achados ao eletrocardiograma de atletas 

profissionais e amadores 



 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DA PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO -  UA BROTAS 
DE 10 A 19 DE MAIO DE 2017 

 
CNPQ- Documentos necessários para a implementação do bolsista selecionado: 
 

1. 2 Fotos 3X4 do candidato à bolsa; 
2. Cópia do documento de identidade do candidato à bolsa;  
3. Cópia do CPF do candidato à bolsa;  
4. Cópia do Comprovante de Matrícula 2017 do candidato à bolsa, assinado pela instituição;  
5. Cópia do Histórico Escolar da graduação do candidato à bolsa, assinado pela instituição;  
6. Cópia do currículo lattes do candidato à bolsa (atualizado), impresso diretamente da Plataforma Lattes;  
7. Comprovante de submissão/aprovação do projeto ao CEP  
8. Declaração assinada pelo candidato (caneta esferográfica de escrita AZUL), informando:  
a) que não é beneficiado por alguma outra bolsa, de qualquer natureza (exceto bolsa FIES) e que tem conhecimento e se compromete a não ser 

beneficiado com outra bolsa de qualquer natureza, durante o período de vigência da bolsa concedida pela FAPESB, exceto as bolsas supracitadas.  
b) que não possui vínculo empregatício e/ou estatutário e que tem conhecimento e se compromete a não adquirir vínculo empregatício e/ou 

estatutário durante a vigência da bolsa concedida pela FAPESB; 
9. Cópia do extrato de conta bancária (Banco do Brasil), em nome do candidato, contendo os números de agência e conta (corrente ou poupança), 

incluindo os respectivos dígitos verificadores. OBS: Quem não possuir conta no Banco do Brasil, deverá abri-la até o prazo final da apresentação dos 

12 Luiz Eduardo Ritt Daniel Sadigursky Ribeiro Registro Clinico de Pacientes Submetidos a Teste Cardiopulmonar 

13 Luana Leandro Gois Nathalia Bulcão Valladares 
Avaliação da linfoproliferação especifica aos antígenos do vírus Zika em indivíduos 

infectados 

14 Paulo Roberto Machado Tailine Ribeiro Cruz 
Tratamento do vitiligo com fototerapia UVBnb: resposta clínica e impacto na 

qualidade de vida. 

15 SARA DOS SANTOS ROCHA Sarah Coelho da Silva Hora SISPRENATAL WEB em Salvador - BA: completude 



documentos e mantê-la ativa com movimentação. Os dados bancários deverão constar no cadastro on-line do pesquisador, a fim de manter a 
garantia do pagamento da bolsa. 

 
FAPESB- Documentos necessários para a implementação do bolsista selecionado: 

 
1. Formulário on-line do Programa de Bolsas, concluído e impresso, em uma via, na modalidade de IC - Cotas, com as devidas assinaturas originais 

(caneta esferográfica de escrita AZUL) - http://siga.fapesb.ba.gov.br/bolsa_fc/login.wsp?x.c_m=fe78323277e2e1d3; 
2. 2 Fotos 3X4 do candidato à bolsa; 
3. Cópia do documento de identidade do candidato à bolsa;  
4. Cópia do CPF do candidato à bolsa;  
5. Cópia do Comprovante de Matrícula 2017 do candidato à bolsa, assinado pela instituição;  
6. Cópia do Histórico Escolar da graduação do candidato à bolsa, assinado pela instituição;  
7. Cópia do currículo lattes do candidato à bolsa (atualizado), impresso diretamente da Plataforma Lattes;  
8. Cópia do currículo lattes do orientador (atualizado), impresso diretamente da Plataforma Lattes;  
9. Comprovante de submissão/aprovação do projeto ao CEP (  
10. Declaração assinada pelo candidato (caneta esferográfica de escrita AZUL), informando:  
a) que não é beneficiado por alguma outra bolsa, de qualquer natureza (exceto bolsa FIES) e que tem conhecimento e se compromete a não ser 

beneficiado com outra bolsa de qualquer natureza, durante o período de vigência da bolsa concedida pela FAPESB, exceto as bolsas supracitadas.  
b) que não possui vínculo empregatício e/ou estatutário e que tem conhecimento e se compromete a não adquirir vínculo empregatício e/ou 

estatutário durante a vigência da bolsa concedida pela FAPESB; 
11. Cópia do extrato de conta no Banco do Brasil, em nome do candidato, contendo os números de agência e conta, incluindo os dígitos verificadores. 

OBS: Quem não possuir conta no Banco do Brasil, deverá abri-la até o prazo final da apresentação dos documentos e mantê-la ativa com 

movimentação. Os dados bancários deverão constar no cadastro on-line do pesquisador, a fim de manter a garantia do pagamento da bolsa. 

 
BAHIANA- Documentos necessários para a implementação do bolsista selecionado: 

 
1. 2 Fotos 3X4 do candidato à bolsa; 

http://siga.fapesb.ba.gov.br/bolsa_fc/login.wsp?x.c_m=fe78323277e2e1d3


2. Cópia do documento de identidade do candidato à bolsa;  
3. Cópia do CPF do candidato à bolsa;  
4. Cópia do Comprovante de Matrícula 2017 do candidato à bolsa, assinado pela instituição;  
5. Cópia do Histórico Escolar da graduação do candidato à bolsa, assinado pela instituição;  
6. Cópia do currículo lattes do candidato à bolsa (atualizado), impresso diretamente da Plataforma Lattes;  
7. Comprovante de submissão/aprovação do projeto ao CEP  
8. Declaração assinada pelo candidato (caneta esferográfica de escrita AZUL), informando:  
a) que não é beneficiado por alguma outra bolsa, de qualquer natureza (exceto bolsa FIES) e que tem conhecimento e se compromete a não ser 

beneficiado com outra bolsa de qualquer natureza, durante o período de vigência da bolsa concedida pela FAPESB, exceto as bolsas supracitadas.  
b) que não possui vínculo empregatício e/ou estatutário e que tem conhecimento e se compromete a não adquirir vínculo empregatício e/ou 

estatutário durante a vigência da bolsa concedida pela FAPESB; 
 

9. Cópia do extrato de conta bancária no SANTANDER em nome do candidato, contendo os números de agência e conta (corrente ou poupança), 
incluindo os respectivos dígitos verificadores. OBS: Quem não possuir conta no Santander, deverá abri-la até o prazo final da apresentação dos 
documentos e mantê-la ativa com movimentação. 
 
 

 
Prof.ª. M.Sc.  Maria Thais Calasans 

COORDENADORA DO NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (NICTEC) 

 

 

 
Prof. Dr. Atson Fernandes 

COORDENADOR DE PESQUISA E INOVAÇÃO 


