
                                  
 

 
 

RESULTADO DO PROCESSO DE CONCESSÃO DE 
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – UNIC/FUNADESP 2021 

 

A Universidade de Cuiabá, por meio da Pró-Reitoria Acadêmica, torna público o resultado do 
processo de seleção de Bolsas de Iniciação Científica, de acordo com o Edital Nº 015/2021. 

Em concordância com as normas, critérios e prazos fixados pelo Edital, ficam classificados em ordem 
alfabética os seguintes alunos, conforme segue: 

 

NOME DO BOLSISTA PROJETO  

Alexania Fernanda de Souza 
Impacto da queima de biomassa por incêndios florestais nas internações 
hospitalares e mortalidade 

Alissa Cristina de Oliveira 
Biobadabrasil – registro brasileiro de monitorização de terapias biológicas em 
doenças reumaticas. 

Barbara Costa Fortes de Barros Efluxo de co2 em solo com pastagem sazonalmente alagadas do pantanal 

Daniel Vinicius Aguiar Pinho 
A escola básica e a expressão do Pantanal na intersecção literatura e artes plásticas 
em obras de artistas de Mato Grosso. 

Daniele Camassary Foggiato França 
Uso de sensoriamento remoto para análise da dinâmica da vegetação em um 
parque urbano 

David Luis Trindade Fortunato Oficinas inclusivas: renovando as ideias para incluir 

Dfania Rodrigues dos Santos 
Potencial hídrico foliar da vegetação com distitos históricos de queima prescrita, 
no parque nacional Chapada dos Guimarães 

Francismeire da Silva Oliveira 
Ensino híbrido: possibilidades e desafios na práxis pedagógica de docentes do 
ensino superior 

Gabriella Soares Tirapelli 
Uso de midias sociais: promovendo educação em saúde para pacientes com artrite 
reumatóide 

Geovana Vitória Souza Barros 
Epidemiologia das doenças pulmonares em ruminantes na região de Cuiabá, 2010-
2020 

Gracielle Firmino de Santana 
Efeito do tratamento de superfície na adesão de brackets ortodonticos em blocos 
resinosos do sistema cad/cam 

Huda Motran Sarhan 
Efeito da utilização do cavalo na terapia de crianças portadoras de transtorno 
autistas especto (TAE) 

Igor Vieira Durigon Modelagem automatizada de séries temporais 

Inez Soares de Melo Souza Mulheres militantes negras e suas trajetórias de vida e de leitura 

Isabella Melo Larica Pereira 
Avaliação da percepção de amplitude de vias aéreas superiores entre exames 
radiográficos bidimensionais e tridimensionais 

Kamyla Eduarda De Souza Oliveira 
Utilização de ferramenta de inteligência artificial para determinação de idade 
óssea utilizando radiografias de mão e punho 

Layannara Nascimento Santos 
Alteração da coloração dentária induzida por diferentes protocolos recomendados 
para pulpotomia de dentes decíduos 

Luana Maria Sangaletti Braga 
Aspectos inferenciais sobre a pandemia de covid no Brasil: uma análise de 
sobrevida 

Maria Fernanda Martim Estrela 
Efeito do acréscimo de cúrcuma na ação antimicrobiana da pasta de hidróxido de 
cálcio 

Mariana Ignácio dos Santos 
Análise microbiológica e molecular de listeria monocytogenes e pseudomonas spp. 
Em peixe pintado (pseudoplatystoma spp.) Coletado em feira livre e em entreposto 
de pescado do município de cuiabá, mato grosso, brasil 

Maysa Regina Medeiros 
Detecção molecular da infecção por espiroquetas em bovinos do Pantanal 
Matogrossense – Fase 2 



                                  

Nathally Aparecida dos Santos 
Monitoramento de mosquitos (diptera: culicidae) utilizando armadilhas instaladas 
em diferentes alturas 

Nathan Delfino Eich 
Análise dos impactos gerados pela covid-19 aos acadêmicos de odontologia no 
Brasil. 

Paulo Henrique Fanaia Viegas Habilidades para a cultura digital na base nacional comum curricular 

Sammela Emanuelly dos Santos 
Níveis de saturação por bases e de P, no crescimento inicial de mudas de ipê 
amarelo (handroanthus chrysotrichus) 

Sandra Bispo da Silva 
Os arquivos escolares como fontes de pesquisa para a história da educação e a 
disciplina de matemática 

Thawan Oliveira Volnes 
Simulação do voto médio predito da Arena Pantanal em Cuiabá – MT utilizando 
envi-met 

Vanessa Cristina de Oliveira Moisés 
Características epidemiológicas de cães e gatos infectados por campylobacter spp. 
Em cuiabá – fase 2 

Zenaide de Cassia Fonseca Wonsoscky Formação continuada de professores: utopia ou realidade frente a pandemia? 

 
Solicitamos aos alunos contemplados que entrem em contato com a Pró-Reitoria Acadêmica até o 
dia 18 de outubro de 2021, impreterivelmente, para maiores orientações sobre os procedimentos de 
aceite e implementação da bolsa junto a Funadesp. 
 
Cuiabá, 27 de setembro de 2021 

 
 
 

Prof. José Cláudio Perecin 
Pró-Reitor Acadêmico 


