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EDITAL Nº 01/2023 – PIBIC/CNPq  

RESULTADO EM PRIMEIRA CHAMADA 

 
Divulgação dos projetos aprovados do 
Edital de oferta de bolsas, com recursos do 
Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica – PIBIC/CNPq. 

 

A Reitoria da Universidade Anhembi Morumbi, no uso das suas atribuições estatutárias e 

regimentais, torna pública, para conhecimento dos(as) interessados(as), o resultado dos 

projetos aprovados, em primeira chamada, do Edital de oferta de bolsas com recursos do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPq.  

Os projetos que envolvem pesquisas com seres humanos ou animais deverão ser submetidos, 

respectivamente, ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou à Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA). Mais informações, estão disponíveis no Portal da Universidade Anhembi 

Morumbi: https://portal.anhembi.br/pesquisa-e-desenvolvimento-cientifico/. 

A relação dos aprovados está em ordem alfabética, considerando o nome do(a) proponente do 

projeto. 

Proponente 
Curso do(a) 
Proponente 

Estudante bolsista  
Curso do(a) 
estudante bolsista  

Título do projeto de 
pesquisa 

Jamer Guterres de 
Mello 

Programa de Pós-
graduação em 
Comunicação 

Vitoria Camargo 
Costa 

Cinema e 
Audiovisual 

"Dimensões 
micropolíticas no 
documentário 
contemporâneo" 

Milton Terumitsu 
Sogabe 

Programa de Pós-
graduação em 
Design 

Thais Barcellos Maia 
Vieira 

Design de Games 
"Design do corpo pós-
humano: inteligência 
artificial" 

Mirtes Cristina 
Marins de Oliveria 

Programa de Pós-
graduação em 
Design 

Guilherme Melin 
Gobeti 

Design de Moda 
"Design, produtos e 
narrativas:  possíveis 
conexões" 

Nara Lya Cabral 
Scabin 

Programa de Pós-
graduação em 
Comunicação 

Abia Reami Alves Psicologia 

"Representações da 
saúde mental no 
campo do humor 
audiovisual brasileiro" 

 

https://portal.anhembi.br/pesquisa-e-desenvolvimento-cientifico/
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A implementação das bolsas contará a partir de 01 de março a 31 de agosto de 2023, de acordo 

com a disponibilidade orçamentária e liberação da cota pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para a Universidade Anhembi Morumbi. 

 

Os(as) interessados(as) em esclarecimentos adicionais, poderão endereçar seus e-mails para 

pesquisa.uam@animaeducacao.com.br. 

 

 

São Paulo, 01 de março de 2023. 

 

 

Reitoria 
Universidade Anhembi Morumbi 
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