EDITAL Nº 10/2019 – Resultado de Bolsas

Programa de Concessão de Bolsas de Iniciação Científica – BIC-Sal
Programa de Concessão de Bolsas de Iniciação Tecnológica – BIT-Sal
Programa de Concessão de Bolsas de Extensão – BEXT-Sal

Unidade | Campus

BIC-Sal

BIT-Sal

BEXT-Sal

Total

18 Projetos

11 Projetos

11 Projetos

40 Projetos

Projetos

Bolsas

Projetos

Bolsas

Projetos

Bolsas

Projetos

Bolsas

Americana | Dom
Bosco e Maria
Auxiliadora
Campinas | Liceu
Salesiano
Campinas | São José

5

20

4

16

3

12

12

48

3

12

-

-

2

8

5

20

3

12

3

12

1

4

7

28

Lorena | São Joaquim

5

20

4

16

4

16

13

52

São Paulo | Pio XI

1

4

-

-

-

-

1

4

São Paulo | Santa
Teresinha

1

4

-

-

1

4

2

8

Total
Projetos

40

Bolsas

160
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Programa de Concessão de Bolsas de Iniciação Científica – BIC-Sal
UNIDADE AMERICANA – DOM BOSCO E MARIA AUXILIADORA
Abaixo, os projetos classificados de acordo com o Edital Nº. 10/2019, item 5.1.
Os cinco primeiros projetos foram contemplados com a Bolsa.
CLASSIFICAÇÃO
PROJETO
1º
Oficina de teatro para crianças em vulnerabilidade social:

RESULTADO
Classificado

2º

Mundo Digital: o impacto dos influenciadores digitais no
desenvolvimento psíquico e social da juventude.

Classificado

3º

Saneamento Básico no Movimento dos trabalhadores rurais semterra: um olhar a partir do Assentamento Milton Santos

Classificado

4º

As condições de saúde mental de mulheres em privação de liberdade:
contribuições da psicologia

Classificado

5º

Direitos humanos e fundamentais: o resgate da inclusão social no
mercado de trabalho para pessoas com deficiência

Classificado

6º

Aspectos constitucionais da resolução 809/2019 e seus efeitos
práticos na concretização da justiça de paz

Classificado

7º

Inteligência Artificial no direito:
responsabilização civil e criminal

Classificado

8º

Um olhar atento para a profissão de cuidadores de crianças e
adolescentes em situações de risco e vulnerabilidade

Classificado

9º

O desmatamento da floresta amazônica e a intervenção do governo

Classificado

10º

Redes sociais, linchamentos virtuais e subjetividades adolescentes:
reflexões sobre o mito da democracia de uma convivência sem
domínio.

Classificado

11º

Síndrome de Burnout: as consequências para o contexto laboral e
social.

Classificado

12º

Fast Fashion, Posicionamento de Marca e Sustentabilidade

Classificado

13º

Inteligência Artificial no Meio Ambiente Jurídico: As nuances de sua
implantação no exercício advocatício e judiciário

Desclassificado

14º
15º

Sem título
A (In)visibilidade do Negro na Moda: Uma análise regional

Desclassificado
Desclassificado

16º

A Reeducação sob a luz dos Direitos Humanos: uma análise no
município de Americana

Desclassificado

dilemas

éticos

para

a
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UNIDADE CAMPINAS – LICEU
Abaixo, os projetos classificados de acordo com o Edital Nº. 10/2019, item 5.1.
Os três primeiros projetos foram contemplados com a Bolsa.

CLASSIFICAÇÃO
1º
2º

PROJETO
Cigarro e narguilé: fatores de risco e prevalência do uso em crianças
e adolescentes
Transgêneros: O olhar da criança trans sobre sua inclusão social

RESULTADO
Classificado
Classificado

3º

Vulnerabilidade na infância e juventude: prevenção oferecida
por instituições de proteção social básica no município de
Campinas-SP

Classificado

4º

A criança autista na educação infantil – desafios e possibilidades na
educação inclusiva. Desvelando o olhar do aluno autista,
interpretações através de imagens fotográficas

Classificado

5º

Benefícios do exercício resistido para a melhoria da qualidade de
vida em acometidos de esclerose múltipla com quadro depressivo.

Classificado

6º

A exclusão do diferente: a garantia à Saúde e o Direito à Educação
Inclusiva e seus desafios diante do Autismo

Classificado

7º
8º

Cronologia das leis brasileiras e seu papel no curso da população
negra brasileira
Feminicídio: uma abordagem social, jurídica e cristã

Classificado
Desclassificado
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UNIDADE CAMPINAS – SÃO JOSÉ
Abaixo, os projetos classificados de acordo com o Edital Nº. 10/2019, item 5.1.
Os três primeiros projetos foram contemplados com a Bolsa.
CLASSIFICAÇÃO
1º

PROJETO
Scratch: Uma tentativa na melhoria no desempenho e ensino de
Cálculo

RESULTADO
Classificado

2º

Um estudo referente à tecnologia como meio de inclusão dos
deficientes visuais no transtorno público

Classificado

3º

Aumento da eficiência de painéis fotovoltaicosporauto-ajuste de
posição

Classificado

4º

O futuro é da cor do agora - logística reversa e alternativas pós
consumo para vidros de esmalte

Classificado

5º

Pesquisa de logística reversa de resíduo de óleo lubrificante
queimado para descarte correto

Classificado

6º

Estudo de aplicação e melhorias na aplicação de energia
fotovoltaica

Classificado

7º

Conscientização Ambiental na Educação Básica

Classificado

8º

Ecopiso geração de energia sustentável

Desclassificado

9º

Eletrovia BRT - Campinas

Desclassificado
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UNIDADE LORENA – SÃO JOAQUIM
Abaixo, os projetos classificados de acordo com o Edital Nº. 10/2019, item 5.1.
Os cinco primeiros projetos foram contemplados com a Bolsa.
CLASSIFICAÇÃO
1º
2º
3º

PROJETO
Síndrome de Meares-Irlen: Um Panorama
Cargos Comissionados e os princípios da administração pública
Depressão e qualidade de vida: estudo correlacional

RESULTADO
Classificado
Classificado
Classificado

4º

Análise da viabilidade técnica e financeira da implantação de um
sistema de captação e reuso de água pluvial no CEDESP/Lorena

Classificado

5º

A eficácia da Metodologia das APAC’S

Classificado

6º

A judicialização do direito à saúde no tocante à cessão de remédios
não incorporados em ato normativo do sus e os reflexos do recurso
extraordinário 657718/mg do STF no vale do paraíba: a dicotomia
entre a reserva do possível e o mínimo existencial.

Classificado

7º

Desenvolvimento de um sistema de captação de lixos e resíduos
nas águas

Classificado

8º

A cientificidade de instrumentos projetivos: um estudo de
evidências de validade do HTP no contexto de uma clínica-escola

Classificado

9º

Guardar ou alienar: Síndrome da alienação parental, implantação
de falsas memórias e manipulação da criança por seus genitores

Classificado

10º

A educação ambiental como instrumento de conscientização para a
proteção e defesa da floresta amazônica no Brasil

Classificado

11º

Empreendedorismo por necessidade: a opção de desenvolvimento
de carreira para mulheres do vale do paraíba

Classificado

12º
13º
14º
15º

O brinquedo no deslinde da queixa da miliar no contexto da clínica
escola (SPA UNISAL)
Inovação metodológica: o desafio da educação na era digital
Sociedade Digital: Direito e Questões Sociais na Era da Inteligência
Artificial
Guardar ou alienar: Síndrome da alienação parental, implantação
de falsas memórias e manipulação da criança por seus genitores

Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
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UNIDADE SÃO PAULO – PIO XI
Abaixo, os projetos classificados de acordo com o Edital Nº. 10/2019, item 5.1.
O primeiro projeto foi contemplado com a Bolsa.
CLASSIFICAÇÃO
1º

PROJETO
A Igreja em Missão - casa que acolhe e envia: inspirações das
diretrizes gerais da ação evangelizadora da CNBB 2019-2023

RESULTADO
Classificado

Por falta de preenchimento dos programas de bolsa, seja pelo baixo número de projetos submetidos ou
classificados, foram contemplados os seguintes projetos, de acordo com a classificação geral do BIC-Sal:
CLASSIFICAÇÃO
1º

2º

PROJETO
A judicialização do direito à saúde no tocante à cessão de remédios
não incorporados em ato normativo do sus e os reflexos do recurso
extraordinário 657718/mg do STF no vale do paraíba: a dicotomia
entre a reserva do possível e o mínimo existencial.
Desenvolvimento de um sistema de captação de lixos e resíduos nas
águas

RESULTADO
Classificado

Classificado
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Programa de Concessão de Bolsas de Iniciação Tecnológica – BIT-Sal
UNIDADE AMERICANA – DOM BOSCO E MARIA AUXILIADORA
Abaixo, os projetos classificados de acordo com o Edital Nº. 10/2019, item 5.1.
Os dois primeiros projetos foram contemplados com a Bolsa.
CLASSIFICAÇÃO
1ª
2º

PROJETO
Tecnologia para estudo experimental em prol do aprimoramento de
materiais e métodos na construção civil.

RESULTADO

Analisador de solo de baixo custo

Classificado

Classificado

UNIDADE CAMPINAS – SÃO JOSÉ
Abaixo, os projetos classificados de acordo com o Edital Nº. 10/2019, item 5.1.
Os três primeiros projetos foram contemplados com a Bolsa.
CLASSIFICAÇÃO

PROJETO

RESULTADO

1º

Protótipo de sistema de monitoramento de qualidade de energia acessado
remotamente
Levantamento dos conceitos ergonômicos e tecnologia adequada
relacionados à qualidade de vida no trabalho e produtividade
Alerta de radiofrequência para segurança automotiva
Termografia de painéis e máquinas elétricas em tempo real utilizando
microcontrolador e plataforma WebService

Classificado

Um protótipo de sistema de monitoramento de alarme automotivo via
celular

Classificado

2º
3º
4º
5º

Classificado
Classificado
Classificado
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UNIDADE LORENA – SÃO JOAQUIM
Abaixo, os projetos classificados de acordo com o Edital Nº. 10/2019, item 5.1.
Os quatro primeiros projetos foram contemplados com a Bolsa.
CLASSIFICAÇÃO
1ª
2ª
3º
4º
5º
6º

PROJETO
Por eles: as deficiências sociais como possíveis potenciais dos atos
infracionais juvenis na cidade de Lorena

RESULTADO
Classificado

Produção Industrial Sustentável: Reaproveitamento de resíduos sólidos Classificado
oriundos de uma ETE.
Detecção e levantamento de dados de incêndios florestais por sistema de
Classificado
telemetria embarcado em um veículo aéreo não tripulado (VANT)
A (in)aplicabilidade da lei 7.210/84: um estudo sobre a prisão domiciliar e
Classificado
sua eficácia na penitenciária feminina de Tremembé.
Análise do Aquecimento das piscinas do Unisal: projeto de viabilidade
Desclassificado
econômica e ambiental por meio de coletores solares
Estudo e aprimoramento da análise de atitude de satélites artificiais para
o melhor desempenho na exploração ambiental e sistemas de Desclassificado
comunicação
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Programa de Concessão de Bolsas de Extensão – BEXT-Sal
UNIDADE AMERICANA – DOM BOSCO E MARIA AUXILIADORA
Abaixo, os projetos classificados de acordo com o Edital Nº. 10/2019, item 5.1.
Os três primeiros projetos foram contemplados com a Bolsa.
CLASSIFICAÇÃO
1ª

2º

3º
4º
5º
6º

PROJETO
O despertar da consciência ecológica e a criação d e espaços de
convivência por meio de ações interdisciplinares que promoverão a
revitalização de área subutilizada na Casa de Dom Bosco em
Americana
A contextualização e a promoção da inclusão no mercado de trabalho
e da empregabilidade da terceira idade em parceria com o conselho
municipal do idoso de Americana/SP
A inserção dos migrantes e refugiados no contexto da escola pública
por meio do levantamento das demandas e a interlocução com o
poder público no município de Americana.
O desenvolvimento e a implementação do planejamento estratégico
para a APAE de Sumaré/SP.
Parte II - biblioteca popular e biblioteca itinerante:
A formação da identidade da criança como resultado da interação
com a comunidade

RESULTADO
Classificado

Classificado

Classificado
Classificado
Classificado
Classificado

UNIDADE CAMPINAS – LICEU
Abaixo, os projetos classificados de acordo com o Edital Nº. 10/2019, item 5.1.
O primeiro projeto foi contemplado com a Bolsa.
CLASSIFICAÇÃO
1ª

PROJETO
Tráfico Humano: panorama legislativo brasileiro após o protocolo de
Palermo.

RESULTADO
Classificado
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UNIDADE CAMPINAS – SÃO JOSÉ
Abaixo, os projetos classificados de acordo com o Edital Nº. 10/2019, item 5.1.
O primeiro projeto foi contemplado com a Bolsa.
CLASSIFICAÇÃO
PROJETO
1º
Mais mulheres na Tecnologia
Construindo espaços de vivências: um olhar sobre o diálogo entre
2º
universidade e comunidade a partir do projeto de extensão “Lapa”

RESULTADO
Classificado
Desclassificado

UNIDADE LORENA – SÃO JOAQUIM
Abaixo, os projetos classificados de acordo com o Edital Nº. 10/2019, item 5.1.
Os quatro primeiros projetos foram contemplados com a Bolsa.
CLASSIFICAÇÃO
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

PROJETO
O desenvolvimento da educação financeira na formação de jovens
de escola pública
Oficinas temáticas com grupos operativos: como os jovens estão
vivenciando o fenômeno da adolescência?
O impacto das violências domésticas e intrafamiliar no
desenvolvimento do adolescente: prevenção e intervenção acerca
do fenômeno
Dispositivos e produtos em tecnologia assistida: inclusão social e o
direito ao dom da vida e autonomia
Patriarcado e idealização no processo de formação juvenil
Atuação interdisciplinar com adolescentes na Fundação Casa:
promoção do pensamento crítico e autonomia baseados no ECA
Síndrome de Meares-Irlen: Um Panorama
Cidadania para Todos
A ginástica laboral e a saúde dos colaboradores do UNISAL
Cadeira de rodas adaptada: uma forma de acessibilidade para vias e
prédios públicos
Inscrição 109 – Sem Projeto
Inscrição 131 – Sem Projeto

RESULTADO
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Classificado
Desclassificado
Desclassificado
Desclassificado
Desclassificado
Desclassificado
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Por falta de preenchimento dos programas de bolsa, seja pelo baixo número de projetos submetidos ou
classificados, foram contemplados os seguintes projetos, de acordo com a classificação geral do BEXTSal:
CLASSIFICAÇÃO

RESULTADO

2º

PROJETO
O desenvolvimento e a implementação do planejamento estratégico
para a APAE de Sumaré/SP.
Parte II - biblioteca popular e biblioteca itinerante:

3º

Patriarcado e idealização no processo de formação juvenil

Classificado

1º

Classificado
Classificado
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