Resultado BIC-Sal 2013 – Unidade de Ensino de Americana – SP
É com grande satisfação que divulgamos o resultado dos projetos aprovados para o Programa de Bolsas
de Iniciação Científica do UNISAL- BIC-Sal 2013. Todos os 44 projetos submetidos foram analisados por
pareceristas externos ao UNISAL/Americana.
Aluno (a)

Adriane Cristina Valerino da Cunha
Camila Masson

Daiara Rodrigues Nunes
Daniela Fontana Ferreira

Débora Beatriz Ribeiro Postigo Homem

Debora Marcello
Fernanda Bueno Tiburcio
Francy Anne Inácio Belmonte

Henae Bueno

Laionel da Silva Ferreira Pego
Lucas dos Reis Rebeschini
Maria Margarete Chiaranda Demarchi

Mayara Brandão da Silva

Miriane Cangussu Di Masi
Monica Gaspar Mazoni
Natalia Gaiola
Nathalia Franco Gentina

Rafael Aquiles Monteiro
Raimunda Beronilde Serra de Sousa
Rode Rosiene Rossi
Tamara Fiorin

Tatiana Battaier Maranha

Tatiane de Aguiar Feliciano
Thamiris Fernanda Angelo de Carvalho

Título do Projeto
A contribuição dos contos de fadas para a
resiliência infantil e para a vinculação familiar
de crianças em situação de vulnerabilidade
social na periferia de Americana.
A vivência emocional do estudante de
Psicologia em psicoterapia
Avaliação da qualidade da água do córrego
Recanto em Americana-SP e de sua capacidade
de autodepuração
A busca pelo ambiente suficientemente bom
das mães para os seus bebês
O Consumismo Infantil desintegrando
personalidades: aprofundamentos teóricos
sobre "modernidade líquida" e a "sociedade do
consumo" em Zygmunt Bauman
Invasão Digital de Privacidade: O marketing
digital e suas ferramentas para captação de
dados online
Concepções da natureza humana por alunos
ingressantes na Psicologia
União Poliafetiva
Mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL) e
Créditos de Carbono: Uma proposta de
aplicação para a indústria de silicone
Avaliação do potencial de água pluvial no
município de Americana-SP e caracterização
qualitativa da precipitação local
Relações entre estilos parentais e habilidades
sociais em crianças
Logística Reversa: aspectos legislativos, sociais,
culturais, comerciais e ambientais
Apoio familiar e qualidade de vida dos
pacientes com câncer atendidos na Rede
Feminina de Combate ao Câncer
A educação jurídica em Direitos Humanos como
necessidade e instrumento da construção do
cidadão desde o ensino de base
O estudo da música como facilitador de
processos de raciocínio
Escala de psicoticismo: um estudo de evidências
de validade
Sociedade civil e cidadania no Brasil: um estudo
de caso papel da OAB
A singularidade da identidade autista:.
Concepções , imagens e esteriótipos:
representações de três segmentos distintos:
pais, alunos e professores. Um estudo de caso
em uma escola inclusiva
Migração nordestina: uma expressão da questão
social
A reciclagem como meio de sobrevivência
Direitos Humanos e movimentos sociais no
Brasil: um estudo de caso, a favela Pinheirinho
Sistemas regionais de proteção dos direitos
humanos fundamentais: estudo de caso da
corte Interamericana de Direitos Humanos
Personalidade em dependentes químicos: um
estudo longitudinal sobre eficácia no
tratamento e recuperação de álcool e drogas
Educação para autonomia

Curso

Psicologia
Psicologia

Engenharia Ambiental
Psicologia

Pedagogia

Comunicação Social
Psicologia
Direito

Ciências Contábeis

Engenharia Ambiental
Psicologia
Direito

Serviço Social

Direito
Psicologia
Psicologia
Direito

Psicologia
Serviço Social
Direito
Direito

Direito

Psicologia
Pedagogia

Queremos agradecer a todos os alunos e professores que submeteram os trabalhos, pela dedicação na
elaboração dos diversos projetos e parabeniza-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 no dia 19/03/2013 (terça-feira) para
assinatura dos devidos contratos: no Campus Maria Auxiliadora, das 18h45 às 21h15 na secretaria
(próxima à recepção) ou no Campus Dom Bosco, das 21h30 às 22h30, no mesmo dia, na sala de estágio,
em frente à sala dos professores do bloco das Engenharias.
Parabéns e sucesso a todos.
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