Resultados do Edital de Chamada de Projetos 2014-2015
Unidade de Ensino de Americana – SP
Programa de Concessão de Bolsas de Iniciação Científica do UNISAL (BIC-Sal)
Programa de Concessão de Bolsas de Iniciação Tecnológica do UNISAL (BID-Sal)
Programa de Concessão de Bolsas de Iniciação à Docência do UNISAL (BID-Sal)
É com grande satisfação que divulgamos o resultado dos projetos aprovados para os Programas de Bolsas
UNISAL- Unidade de Ensino de Americana- 2015. Os projetos submetidos foram analisados por
avaliadores externos ao UNISAL/Americana.
Programa BICSal – 40 projetos submetidos e 24 projetos contemplados
Nome
Bruna Ceconelo
Dáffiny Menino Neves Junior

Denize Pereira Alves
Douglas Rodrigues Ortega
Evaldo de Araújo
Fernanda Almeida da Silva
Fernanda Helena Vianna Soares
Garcia
Fernanda Volpe
Flora Carolina Cetara Berti

Título do projeto
A influência das atividades extensionistas vinculadas à empresa júnior e sua relação com
o aprendizado dos alunos do curso de graduação em Administração
Tratamento de água utilizando polímero do quiabo como auxiliar de floculação : avaliação
de eficiência
Resiliências das crianças da atualidade - dificuldades e superações : Um Estudo de caso
comparativo em duas realidades escolares: setor público e privado de ensino no
município de Americana.
Educação em gênero e diversidade: potencialidades do cinema na EJA
Locus de avaliação e qualidade de vida no trabalho : um estudo em empresa de médio
porte
Gênero e diversidade na educação infantil: potencialidades da hora da leitura

Curso
Administração
Engenharia
Ambiental

Pedagogia
Pedagogia
Psicologia
Pedagogia

Kesia Peres de Carvalho
Marcio Yoshio Matsushita
Maria Lucia Torresan
Matheus Feltrim
Paula Sagradim Pires
Rodrigo Roberto Godoi

Psicoticismo em dependentes químicos
Psicologia
Ações afirmativas de proteção à mulher sob a luz da Constituição
Direito
Adequação dos agregados produzidos por usinas de reciclagem para construção civil
Engenharia Civil
A lei de cotas raciais para os negros nas universidades públicas e universidades privadas
que utilizam o PROUNI como forma de ingresso, no olhar do Seviço Social
Serviço Social
O território e suas múltiplas expressões na política de assistência
Serviço Social
Ohmímetro digital de precisão
Engenharia Elétrica
A influência da moda urbana Japonesa no ocidente
Moda
Práticas Culturais como "cuidados de si": o recorte e impacto da capoeira na formação
acadêmica contemporânea
Psicologia
Programa Bolsa Família e a dignidade da pessoa humana
Direito
O Problema do trabalho escravo no Brasil contemporâneo à luz da Emenda Constitucional
81/2014
Direito
Evidências de validade no inventário de autoconceito profissional
Psicologia
Práticas meditativas em contexto educativo: uma experiência em construção.
Psicologia
Saúde mental dos trabalhadores de hospitais psiquiátricos
Psicologia
A compreensão da escolha profissional do adolescente por intermédio da focalização
Psicologia
Criatividade e personalidade : novas perspectivas
Psicologia

Stella Maris Flores Cucatti

Gestão hídrica internacional- comparativo ente as políticas do Mercosul e União Européia

Sueli Carla Pereira Alexandre

Avaliação de métodos de desinfecção de água para população de baixa renda
Assertividade: a comunicação como diferencial competitivo nas médias empresas têxteis
do municipio de Americana

Gabriel Trindade Moreira
Hanna Yuri Cocato
Heitor dos Santos Sousa
Isabele Sperandio
João Gabriel de Mello Grego
Karina Ribeiro Morele

Taynara Zorzenon Uzae

Direito
Engenharia
Ambiental
Administração

BID-Sal – 1 projeto submetido e 1 projeto aprovado
Nome
Daiane Cristina Carneiro

Título do Projeto
A Briquedoteca como espaço para o desenvolvimento do letramento na educação infantil:
Investigando possibilidades didático-metodológicas.

Curso
Pedagogia

BIT-Sal – Não houve submissão de projetos
Queremos agradecer a todos os alunos e professores que submeteram os trabalhos, pela dedicação na
elaboração dos diversos projetos e parabenizá-los pela qualidade dos mesmos. O interesse dos alunos na
pesquisa científica é crescente e conta com o apoio da Diretoria do UNISAL.
Convidamos a todos os alunos contemplados para comparecerem na semana de 12 a 16/01/2015 no
Campus Maria Auxiliadora para a assinatura dos devidos termos de compromisso. Procurem por Daniele
Fernandes, na Secretaria - Setor de Atendimento Integrado. A partir de fevereiro de 2015 todos os
pareceres dos avaliadores estarão disponíveis aos alunos e professores que submeteram projetos.

Parabéns e sucesso a todos.
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