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Tabela 1‐ Projetos contemplados* no Programa BIC‐Sal (Total de 63 submetidos e 28 contemplados)
Aluno(a)
ABRAAO BORGES DA SILVA

Curso

Projeto

Engenharia Elétrica

Máquina de quebrar ovos com separador de gema e clara
Justiça de transição no Brasil e a punição para os crimes políticos
praticados durante a ditadura militar: O conflito entre a lei de anistia (Lei
6.683/79) e a Convenção Internacional de direitos humanos
O corpo infância afrodescendente: sistematização de uma experiência
Educomunicação e juventude: contribuições para o protagonismo de jovens
da Praia Azul
Finanças pessoais: O nível de educação financeira do jovem universitário é
adequado para a tomada de decisões financeiras no seu cotidiano?
Força econômica e austeridade: uma análise das cooperativas de crédito.

AKLLA GUIMARÃES SALES
ANA PAULA DEL DUQUE DE SOUZA

Direito
Pedagogia

BERNARDO DE VITO SCHNEIDER

Pedagogia

DOUGLAS TEIXEIRA
FELIPE FASSI PINTO
FERNANDA HELENA VIANNA SOARES
GARCIA
FERNANDA RONCATO
GEOVANA BARROSO DE SENA
KAREN ROBERTA DE SOUZA MIAMOTO
KELI ALMEIDA MATOS CHAGAS

LARISSA FERNANDA BAZAN
LETICIA BALDUINO DIAS
LUCIVAL APARECIDO CECONELLO JUNIOR
MARIA CATARINA MAIURI DE ANDRADE
MARIA CRISTINA SANITA

Ciências Contábeis
Administração
Psicologia
Psicologia
Psicologia

Administração
Psicologia

Pedagogia
Administração
Psicologia
Psicologia
Serviço Social

MATHEUS SPERETTA DE GASPARI
MILLENA FERNANDES FAGUNDES

Psicologia
Direito

MIRIÃ SOTERIO PEREIRA
NATALIA ANDREA OLIVARES VICENCIO
MARQUES

Pedagogia

O uso da entrevista motivacional e análise do perfil personológico no
tratamento de dependentes químicos

A institucionalização asilar e as mudanças decorrentes na vida do idoso
Percepção dos sinais emocionais e comportamentais de aceitação e
rejeição social em universitários
Fragilidade Internacional ou Supremacia Nacional?Um estudo de caso
acerca do atual quadro da indústria têxtil de Americana frente às investidas
chinesas
Estrutura Interna do Inventário de Estilos Comportamentais
Do preferencial ao necessário: a presença singular de alunos idosos na
realidade do EJA. Um estudo de caso sobre o processo de aprendizagem
e bem-estar subjetivo em instituição educacional de jovens e adultos.
A utilização de métodos ágeis como instrumento para o gerenciamento de
projetos: eliminando o retrabalho e melhorando os resultados
Investigando a Motivação de Estudantes de Línguas Estrangeiras
Sociometria e Burnout em Professores
Violência obstétrica e as contribuições do Serviço Social e da educação popular

Atuais práticas organizacionais voltadas às pessoas com deficiência:
excludentes, integrativas ou inclusivas?
Direitos Humanos e a questão dos portadores de necessidades especiais
Profissão: Professor? Um estudo de caso acerca das escolhas e
desistências profissionais do jovem aluno do curso de Pedagogia Centro
Universitário Salesiano de São Paulo - Unidade de Americana

Educação Financeira: Estariam os casais que se encontram inseridos nas
classes média e baixa preparados para a gestão financeira familiar?
Mapeamento das interações e expectativas interpessoais nas relações
conjugais
Psicologia
PAULA ISABELA BARBOSA
Sistemas de Informação Influência do Apoio Tecnológico no Desenvolvimento Infantil
RAFAEL RIBEIRO ZIGART
Efeitos das competências socioemocionais e tipo de escola nas relações
entre cognição e desempenho escolar
Psicologia
RENATA DIANE GONÇALVES
Hardiness e Personalidade em Colaboradores de Multinacionais
Psicologia
ROSEMEIRE GARCIA MALTA BARBERATO
A Singularidade do aluno estrangeiro. Concepções, imagens e
estereótipos: um estudo de caso
Ciências Contábeis
STEFANY KAROLAY VENTURA ALVINO
Sociometria como método alternativo de modelo de gestão em grupos de
trabalho
Psicologia
SUELEN MONIQUE ALVES
Adoção Tardia: Grupo de Apoio aos Pretendentes
Psicologia
TAINÁ PEREIRA DE LIMA
Pedagogia: Considerações teóricas e concepções epistemológicas da
formação e atuação do profissional de educação
Pedagogia
VALCIANE MENDES BARRIONUEVO
Ciências Contábeis

(* Apresentada em ordem alfabética do nome dos alunos)
Tabela 2‐ Projeto contemplado no Programa BID‐Sal (Total de 2 projetos submetidos e 1 contemplado)
Aluna
LUCIANA FERREIRA ZANOBIA

Curso
Pedagogia

Projeto
Educar e cuidar: dois aspectos indissociáveis na educação para a saúde

Tabela 3‐ Projeto contemplado no Programa BIT‐Sal (Total de 1 projeto submetido e 1 contemplado)
Aluno
CAIQUE SANTOS LIMA

Curso
Engenharia Elétrica

Projeto
ROBOCAM: Dispositivo robótico para inspeção em espaço confinado

