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EDITAL Nº 02/2023 – PIBITI/CNPq  

RESULTADO EM PRIMEIRA CHAMADA 

 
Divulgação dos projetos aprovados do 
Edital de oferta de bolsas, com recursos do 
Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação – PIBITI/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 em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – 

PIBITI/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 1 

Curso do(a) 
estudante 
bolsista 1 

Estudante 
bolsista 2 

Curso do(a) 
estudante 
bolsista 2 

Título do projeto de 
pesquisa 

Elizabeth 
Kyoko  
Wada 

Programa de  
pós-
graduação em 
Hospitalidade 

Daiane  
Garcia  
Correa  
Lopes 

Turismo 

Luciana  
Bozzini  
Iared  
Chuery 

Turismo 

"S.O.S. Mobilidade 
Corporativa! Como 
integrar a realidade e o 
multiverso? Fase 1: O 
Metaverso e as relações 
de hospitalidade no setor 
de turismo (2023)" 

Leandro 
Procópio 
Alves 

Programa  
de pós-
graduação em 
Engenharia 
Biomédica 

Raíssa 
Monteiro  
de  
Siqueira 

Biomedicina     

"Avaliação de indivíduos 
diabéticos através da 
termografia no 
infravermelho" 

 

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 

mailto:pesquisa.uam@animaeducacao.com.br

