
 

 

 
 

Edital do Programa Ânima de Iniciação Científica – PROCIÊNCIA. 

Relação de projetos APROVADOS 

Edital de divulgação de resultados dos 
projetos aprovados na 2º chamada 
EDITAL No 02/2022 – PROCIÊNCIA. 

 
 

Tornamos público, para conhecimento dos interessados, o resultado dos 
projetos aprovados no edital EDITAL Nº 02/2022 – PROCIÊNCIA. 

Os proponentes poderão acessar a avaliação do projeto na Plataforma dos 
Programas de Iniciação Científica https://pesquisaic.animaeducacao.com.br com login 
(CPF) e senha (matrícula), no perfil de ‘visualizar projeto’. 

Os projetos que envolvem pesquisas com seres humanos, animais ou criação 
de novas tecnologias aplicáveis à área da saúde deverão ser submetidos ao Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) ou à Comissão Ética no uso de Animais (CEUA). 

A relação de aprovados, está apresentada em ordem numérica, considerando o 
protocolo do projeto gerado no momento da inscrição. 

 

 

Protocolo Título Projeto de pesquisa 

3988 Modelos de negócios, tecnologias de produção e inovação adotadas pelas 
empresas fabricantes de cosméticos ecológicos 

3999 Distribuição espaço-temporal da raiva bovina na microrregião de 
Guanambi/BA, entre os anos de 2016-2021. 

4017 Percepção de risco em professores do programa piloto Proteção e Defesa Civil 
na Escola 

4019 As violências do Estado e o Serviço Social: punitivismo e encarceramento em 
massa. 



 

 

4023 Validação do mnemônico NUTRIFICO como instrumento de comunicação de 
más notícias em nutrição. 

4051 Tutela do meio ambiente e improbidade administrativa: Impactos da nova 
redação do art. 11 da Lei 8.429/92 

4053 Crimes Cibernéticos e Jornalismo: O Formato de Reportagem do Domingo 
Espetacular 

4058 

Estudo retrospectivo da prevalência de afecções do aparelho reprodutivo de 
machos e fêmeas e procedimentos eletivos e de emergência, de 

ovariohisterectomia e orquiectomia, em cães e gatos recebidos na Clínica 
Veterinária Tico-Tico, e no Centro Médico Veterinário da Universidade São 

Judas Tadeu durante o período de 2015 a 2021 

4111 De proprietário a locatário: as mudanças das práticas de consumo entre as 
gerações 

4154 Relação entre maus-tratos na infância, desenvolvimento cerebral e presença 
de transtorno depressivo maior ao longo da vida 

4182 Cidade e transporte: um estudo sobre o Ramal Moema e a linha 5 Lilás do 
Metrô da cidade de São Paulo 

4215 Sintomas depressivos e fatores associados em idosos residentes em instituição 
de longa permanência 

4239 Avaliação microbiológica e qualidade do queijo mussarela comercializados nos 
supermercados do município de Jaraguá do Sul - SC 

4254 O trabalho remoto e os impactos na saúde mental 

4298 Valoração Ambiental: Uma análise multidisciplinar para o para o 
Desenvolvimento Sustentável na Mineração 



 

 

4317 Alimentos alternativos para a produção de ovos orgânicos na região Nordeste 

4342 Concepções da legalidade tributária: a quem cabe a escolha das exigências 
feitas ao legislador para instituir tributos? 

4345 Fixação de alimentos no Direito brasileiro 

4450 Avaliação dos indicadores socioambientais do município de Madre de Deus 
(Bahia) 
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