
 

                                                        

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 
COORDENAÇÃO DE PESQUISA 

PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PROBIC – UNIT/AL 
PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO – 

PROBITI – UNIT/AL 
PROGRAMA VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PROVIC – UNIT/AL 

PROGRAMA VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO – PROVITI – UNIT/AL 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 
PIBIC/FAPEAL 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA Nº 01/2021 

  

O Centro Universitário Tiradentes - UNIT/AL, através da sua Pró-Reitoria de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Extensão (PROPPE), por meio da Coordenação de Pesquisa, no 

âmbito do Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PROBIC, Programa de Bolsas 

de Iniciação Tecnológica e Inovação – PROBITI,  Programa Voluntário de Iniciação 

Científica – PROVIC e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – 

PIBIC/FAPEAL (conforme a Resolução № 142/2015/FAPEAL), divulga a lista de 

projetos submetidos e enquadrados por área e em ordem alfabética. 

 

ID DO 
PROJETO 

Projetos submetidos para: 
CBS – Ciências Biológicas e da Saúde 

453 A influência dos Sintomas do Climatério na rotina das Mulheres 
atendidas na UDA do Centro Universitário Tiradentes/UNIT/AL. 

456 A percepção do estigma social em transtornos neurológicos 

451 A possível relação entre a microbiota intestinal e o Covid-19. 

503 A relação entre os procedimentos estéticos, distúrbios de imagem e 
transtornos alimentares. 

435 Agentes infecciosos de maior prevalência na PAV em pacientes com 
a COVID-19 e seus desfechos clínicos. 

474 Análise Comparativa da Eficiência de Dois Tipos de Instrumentos 
Endodônticos Produzidos a Partir de Liga de Níquel-Titânio (NiTi) no 
Preparo de Canais Radiculares: Estudo In Vitro. 

484 Análise comparativa no aprendizado da técnica de lavado peritoneal 
diagnóstico entre modelo sintético acessível e modelo biológico 

473 Análise da eliminação da dor durante a punção e infiltração 
anestésica nos nervos nasopalatino e palatino maior por meio da 
anestesia tópica com bicarbonato de sódio a 8,4% adicionado a 
benzocaína a 20% em procedimentos cirúrgicos 

429 Análise da incidência da síndrome respiratória aguda grave na cidade 
de Maceió -AL durante a pandemia do sars-cov-2, no período entre 
julho/2020 a julho/2021 

514 Análise das relações clínicas entre Demências e casos graves de 
COVID-19 em um hospital de Alagoas 

467 Análise de imagem para identificação de sialólitos mediante à 
radiografias panorâmicas e oclusais 



 

                                                        

ID DO 
PROJETO 

Projetos submetidos para: 
CBS – Ciências Biológicas e da Saúde 

424 Análise do manejo e percepção dos acadêmicos de odontologia em 
uma Instituição de Ensino Superior do Estado de Alagoas diante de 
casos de violência contra a mulher. 

448 Análise dos dados de mortalidade por COVID-19 do Serviço de 
Verificação de Óbitos de Alagoas 

494 Análise dos Níveis de Ansiedade nos Profissionais de Educação do 
Estado de Alagoas durante a Pandemia da COVID-19. 

468 Análise transversal da qualidade de vida de indivíduos edêntulos 
antes e após a reabilitação oral 

512 Aplicação de um protocolo terapêutico em pacientes com fraqueza 
dos músculos rotadores da escápula tendo a dor como causa primária 
ou consequência associada – Ensaio Clínico Randomizado. 

500 Aspectos epidemiológicos dos pacientes com síndrome de fournier 
submetidos ao tratamento de oxigenoterapia hiperbárica. 

516 Atividade antibacteriana in vitro de óleos essenciais em cepas de 
Sthaphylococcus aureus resistente à meticilina 

511 Avaliação da capacidade funcional em indivíduos com doença de 
huntington no município com maior prevalência no Brasil 

487 Avaliação da correlação entre a biomecânica do ciclista e a 
prevalência de lesões em diferentes modalidades de ciclismo. 

496 Avaliação da função renal após alta hospitalar em pacientes que 
desenvolveram lesão renal aguda associada à covid-19 

413 Avaliação da posição de terceiros molares em radiografias 
panorâmicas de uma clínica radiológica privada de Maceió -AL 

454 Avaliação da qualidade de vida e vulnerabilidade em mulheres pós 
câncer de mama em um centro de acolhimento público de Maceió 

427 Avaliação da qualidade do sono e sonolência excessiva entre 
acadêmicos de medicina de uma instituição de ensino superior em 
Maceió -AL 

426 Avaliação de atitudes antiobesidade em acadêmicos dos cursos de 
área de saúde em Maceió, Alagoas 

441 Avaliação do conhecimento dos futuros cirurgiões-dentistas no 
manejo das possíveis intercorrências da cirurgia oral e maxilofacial 

505 Avaliação do controle de tronco e da funcionalidade de crianças com 
paralisia cerebral em um setor de equoterapia. 

471 Avaliação do grau de conhecimento dos cirurgiões-dentistas de um 
estado do nordeste brasileiro sobre as alterações bucais e sistêmicas 
em pacientes portadores de diabetes mellitus 

466 Avaliação do grau de conhecimento dos usuários assistidos por uma 
unidade docente assistencial e policlínica sobre a dengue. 

425 Avaliação do índice de perfuração de luvas utilizadas para realização 
de exodontias na clínica de Odontologia do Centro Universitário 
Tiradentes (UNIT-AL) 

481 Avaliação do nível de atividade física e da qualidade de vida de 
mulheres em menopausa acometidas por síndromes coronarianas 

432 Avaliação do planejamento de cirurgias de terceiros molares feito por 
alunos da graduação de odontologia da Unit/AL 



 

                                                        

ID DO 
PROJETO 

Projetos submetidos para: 
CBS – Ciências Biológicas e da Saúde 

420 Avaliação dos riscos para desenvolvimento de hipertensão arterial 
sistêmica em docentes do curso de enfermagem de uma instituição 
privada de ensino superior em Alagoas. 

469 Avaliação e Confiabilidade da constante elástica de tubos elásticos 
para mensuração do treinamento de força 

463 Avaliação necroscópica dos sinais patognomônicos locais em crimes 
de asfixia por constrição cervical. 

440 Avaliação Nutricional de praticantes de Jiu Jitsu: Um enfoque no 
desempenho, antropometria e consumo alimentar 

442 Avaliação Radiográfica de Anomalias Dentárias em Crianças do 
Munícipio de Maceió -AL 

510 Caracterização da violência contra crianças e adolescentes: uma 
análise das regiões brasileiras 

560 Caracterização do sistema socioeducativo de Alagoas entre os anos 
de 2017 e 2021 

492 Cartilha de educação em saúde bucal para pacientes portadores de 
TEA 

495 Como o estresse e a empatia foram afetados em profissionais da 
saúde na cidade de Maceió em decorrência da pandemia 

507 Comportamento dos Parâmetros Laboratoriais de Coagulação na 
Infecção por COVID-19 

470 Condição de saúde oral em pacientes com transtornos alimentares e 
a influência da reabilitação oral como medida terapêutica: revisão 
sistemática 

458 Construção de algoritmo de abordagem farmacológica no paciente 
com TCE fechado na emergência 

493 Consumo de psicofármacos entre alunos de um curso de medicina 
em Maceió/AL 

455 Desenvolvimento de aplicativo mobile didático de instrução e 
orientação a saúde bucal da criança 

497 Desesperança em mulheres privadas de liberdade e sua associação a 
sintomas de depressão, ansiedade e experiências traumáticas na 
infância 

436 Desgaste dental e hipersensibilidade dentinária: análise da 
autopercepção e conhecimento de sinais e sintomas 

433 Diabetes mellitus e Doenças respiratórias no agravamento da COVID-
19 

486 Dispepsia: o acometimento dos acadêmicos do curso de medicina e a 
dificuldade encontrada para realizar o tratamento adequado em sua 
rotina acadêmica. 

501 Guia de Instruções de Higiene Oral em Pacientes com Paralisia 
Cerebral 

444 Há impactos da menstruação no cotidiano de vida das mulheres em 
idade fértil? 

416 Identificação do nível de conhecimento dos graduandos de medicina 
em relação as arboviroses do tipo dengue, zika e chikungunya e 
infecção por sars-cov2/covid-19 
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PROJETO 

Projetos submetidos para: 
CBS – Ciências Biológicas e da Saúde 

499 Impacto da vacinação para a covid-19 e a busca pelos serviços de 
saúde por usuários portadores de DCNT no pontal da barra, Maceió -
AL 

513 Implicações materno-fetais-neonatais decorrentes da infecção pela 
sars-cov-2 (covid-19) sob a perspectiva de obstetras do município de 
Maceió -AL 

506 Indicadores de mortalidade das hepatites virais no estado de alagoas 
nos anos de 2009 a 2019 

428 Levantamento etnobotânico de plantas medicinais no processo de 
cicatrização de feridas utilizadas pelas unidades básicas de saúde em 
Teotônio vilela e Marechal Deodoro, estado de Alagoas, Brasil 

498 O Impacto da Pandemia da Covid-19 nos índices de Crimes Violentos 
Letais E Intencionais (Cvli) no Estado de Alagoas 

478 O papel da educação alimentar e nutricional sobre o consumo 
alimentar em crianças desnutridas 

488 O rótulo da ''loucura'': A percepção do paciente psiquiátrico frente ao 
estigma em saúde mental 

443 Percepção aos Desafios em ser Mãe de Crianças com Microcefalia 
decorrente do Zika Vírus no estado de Alagoas 

430 Percepção de enfermeiros sobre seu preparo técnico-científico para a 
prevenção e tratamento de lesão por pressão 

438 Perfil bioquímico de pacientes com Doença Renal Crônica 
submetidos à hemodiálise em um Centro de referência de Maceió, 
Alagoas. 

522 Perfil da resistência antimicrobiana a Azitromicina pelo uso 
indiscriminado na pandemia: revisão sistemática 

476 Perfil dos pacientes com covid-19 submetido à ventilação mecânica 
invasiva em um hospital privado. 

464 Perfil epidemiológico de indivíduos afrodescendentes portadores de 
anemia falciforme 

450 Perfil epidemiológico do transplante pâncreas-rim e análise dos 
marcadores imunológicos de rejeição 

415 Perfil epidemiológico dos acidentes domésticos por queimadura no 
período de 2015 a 2020 no estado de Aagoas 

477 Perfil nutricional de crianças do centro de recuperação e educação 
nutricional 

419 Prevalência de ansiedade, depressão e estresse entre os moradores 
de bairros em situação de desastre de Maceió-AL. 

465 Prevalência de disfunção temporomandibular em estudantes de 
odontologia em período de pandemia do SARS-CoV-2, relacionados à 
hábitos parafuncionais. 

421 Protocolo Para Uso de Biomarcadores Como Guia da 
Antibioticoterapia no Tratamento da Sepse Bacteriana: Uma Revisão 
Sistemática 

452 Relação das vias aéreas superiores com o tipo esquelético facial: 
estudo com tomografia computadorizada 

431 Saúde mental das mulheres privadas de liberdade: uma revisão 
integrativa 
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PROJETO 

Projetos submetidos para: 
CBS – Ciências Biológicas e da Saúde 

509 Traumas por acidente de trânsito atendidos no agreste alagoano no 
período de 2019-2020. 

449 Violência de gênero: crenças sociais e impactos na saúde mental 
observados na comunidade alagoana 

517 Violência Obstétrica e Humanização da Assistência à Gestante em 
Alagoas-BR 

 

ID DO 
PROJETO 

Projetos submetidos para: 
CETE – Ciências Exatas e da Terra e Engenharias 

411 A importância e o uso da estatística na área empresarial: pesquisa 
com empresas de Maceió 

437 Análise de imagens a partir de Inteligência Artificial para a detecção 
de poluição marinha no Oceano Atlântico. 

414 Desenvolvimento e implementação de uma estação meteorológica 
modular de código aberto 

459 Processamento de linguagem natural (PLN) com Inteligência 
Artificial para tradução de artigos do inglês para o português. 

412 SUPERADOBE: UMA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL. 

434 Uso da fibra de coco para fabricação de revestimentos modulares 

421 Utilização de redes neurais para solução do problema dos n-corpos 
de Isaac Newton 

 

ID DO 
PROJETO 

Projetos submetidos para: 
CHSA – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

415 A produção e divulgação científica nas ciências sociais em tempos de 
isolamento social e confinamento doméstico. 

418 A prostituição e o acesso ao mercado de trabalho de mulheres 
travestis e transexuais em Maceió -AL 

480 Análise comparativa do controle da fundamentação de decisões 
acerca de prisão preventiva após a vigência da nova redação do 
artigo 315 do Código de Processo Penal 

482 Análise da utilização dos elementos de informação do inquérito 
policial na fase probatória: uma análise estatística de sua incidência 
em audiências de instrução criminal no Estado do Amazonas no ano 
de 2016. 

491 Arquitetura dos engenhos alagoanos e seu reflexo nas relações de 
gênero 

423 Avaliação dos impactos socioambientais da mineração em área 
urbana: o caso Braskem em Maceió, Alagoas 

502 Caracterização dos casos de violência contra o idoso no estado de 
alagoas entre 2015 e 2019 

524 Comunidade LGBTQIA+ e Moradia: desafios e conquistas 

461 Conforto térmico urbano: análise da configuração espacial de cânions 
urbanos em Maceió -AL 

479 Conforto térmico urbano: Análise da influência térmica de cânions 
urbanos na área litorânea da cidade de Maceió (AL) 



 

                                                        

ID DO 
PROJETO 

Projetos submetidos para: 
CHSA – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

457 Harry Potter e o direito à privacidade: uma análise penal do crime de 
stalking 

483 Identidade Digital x América Latina: Marcos normativos e aspectos 
gerais da legislação 

508 Mapeamento do Programa Escritório Social em Alagoas 

485 O Controle dos Corpos Femininos: da Distopia a Realidade das 
Mulheres Brasileiras 

417 O IFAL e as mudanças após a reforma do Ensino Médio 

520 O poder judiciário e a rede de enfrentamento da violência contra a 
mulher em alagoas 

475 Qualidade no projeto de arquitetura: avaliação prescritiva de eficiência 
energética em edifícios residenciais multifamiliares em Maceió - AL 

423 Rede de enfrentamento da violência doméstica contra a mulher: 
caracterização de ações intersetoriais no período de 2018 a 2022 

489 Registrar para lembrar: a documentação como forma de preservação 
da memória dos engenhos de Campestre, Jundiá e Jacuípe 

518 Responsabilidade civil nos casos decorrentes de abandono afetivo 
paternal e a mediação como ferramenta de auxílio ao judiciário: uma 
análise dos impactos causados pelo descumprimento do dever de 
assistência parental sob a ótica da banalização dos 

504 Tecendo memórias: levantamento histórico e arquitetônico das 
indústrias têxteis de Pilar, São Miguel dos Campos, Piaçabuçu e 
Penedo-AL 

422 Violação de direitos e sua defesa a partir da sociedade civil: uma 
análise das litigâncias estratégicas exercidas pelas organizações 
diante do esvaziamento do espaço democrático (2018-2021). 

 

ID DO 
PROJETO 

Projeto submetido para:  
DTI – Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

439 Mecanismo Inovador como quebra de paradigma da Comunidade 
Unitiana de Alagoas, através da inovação tecnológica. 

 

 

A Coordenação de Pesquisa ao tempo em que faz a divulgação dos projetos submetidos 

e enquadrados parabeniza a toda comunidade acadêmica, aos consultores ad hoc e ao 

Comitê Científico Institucional. 

Maceió, 30 de junho de 2021. 

 

Silmara Mendes Costa Santos 

Coordenadora de Pesquisa 


