RESULTADO DO PROCESSO DE CONCESSÃO DE
BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – UNIC/FUNADESP 2020
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 009/2020.
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

Adriano Rolon Junior

Efluxo de CO2 em solos agricultáveis do cerrado com adição de biocarvão de torta
de filtro de cana-de-açúcar

Alexania Fernanda de Souza

Fatores de risco ambientais e ocupacionais para o desenvolvimento da artrite
reumatóide: revisão sistemática

Amandah Thalita Cortês Silva

Efeito do tratamento de superfície na adesão de brackets ortodônticos em blocos
resinosos do Sistema CAD/CAM

Carlos Roberto Ribeiro Malhado

Estimativa do Índice de Área Foliar em dois fragmentos de cerrado no Pantanal
Mato-grossense

Daniela dos Santos Silva

Avaliação da força muscular periférica em pacientes portadores de obesidade
grave pré e pós-operatório

Débora Laís Ferreira Moraes

Desenvolvimento de modelos compartimentais para epidemia do COVID19 para
Cuiabá, Mato Grosso

Fábio Rodrigues Vinhal de Oliveira

Mapeamento da dinâmica de focos de incêndio nos municípios de Cuiabá e
Chapada dos Guimarães- MT

Geovana Vitoria Souza Barros

Patogenia do gammaherpesvirus ovino tipo II (OvHV-2) no desenvolvimento de
doenças em bovinos no Brasil

Giovana Silva Martins

Tabagismo e espondilite anquilosante: efeitos na atividade da doença e na
resposta terapêutica

Graciela Martins Peralta

Abordagem Triangular do Ensino: leitura de obra de arte no ensino de Cuiabá

Inez Soares de Melo Porto

Leitura literária entre crianças e professoras: experiências leitoras nas Creches
Municipais de Educação Infantil (CMEIS): a realidade do município de Cuiabá

Jade Gabriela Oliveira Nascimento

Identificação microbiológica, molecular e caracterização do perfil de resistência de
Listeria monocytogenes em carne de Peixe Pintado amazônico híbrido processada
em entreposto de pescado

Jordan Gregório Lucca Cardoso

Identificação de Campylobacter spp. em cães e gatos domésticos de Cuiabá.

Jorge Willian da Costa

Saturação por bases no crescimento inicial de mudas de mogno africano (Khaya
senegalensis)

Kauanny Fernandes Lima

Exposição materna aos agrotóxicos e a ocorrência de prematuridade em Mato
Grosso
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Lidia Ferreira Pinto

Qualificação na formação docente como impulsionadora do processo ensino
aprendizagem

Lucas Focchesatto Garcia

Bovinocultura de corte e leite no Estado de Mato Grosso: perfil sanitário e
melhoramento dos índices zootécnicos - Ocorrência da tricomonose e
campilobacteriose genital bovina no Pantanal Matogrossens

Maria Eduarda Oliveira Severo

Detecção molecular da infecção por espiroquetas em bovinos do Estado de Mato
Grosso

Marilyn Raquel Ahy Pereira da Silva

O conhecimento de Ciências da Natureza e de matemática na Educação Infantil,
Anos Iniciais e Finais do EF: crenças de professor@s e alun@s

Naara Soares dos Santos Brito

Simulação de estratégias de mitigação de ilhas de calor em Cuiabá-MT

Nathally Aparecida dos Santos

Monitoramento Aedes spp. (Diptera: Culicidae) em área nativa utilizando
armadilhas com e sem atrativo instaladas suspensa e ao nível do solo

Paulo Henrique Fanaia Viegas

Educação Midiática no ensino de linguagem e seus códigos

Rafaela Gomes da Silva Lima

Síndromes e malformações associadas as fossetas labiais: uma revisão sistemática

Samuel Felipe dos Santos

Estudo das Propriedades Mecânicas do Tijolo de Adobe e Convencional de Oito
Furos

Sandra Bispo da Silva

O CEFAPRO como instituição formadora de professores de Matemática no estado
de Mato Grosso

Yuri Antonio de Amorim Borges

A estetica da criação verbal: A poesia de Manuel de Barros

Zanielle Regina da Silva

Tecnologias Digitiais e fazer docente: desafios em sala de aula

Solicitamos aos alunos contemplados que entrem em contato com a Pró-Reitoria Acadêmica
até o dia 10 de setembro de 2020, impreterivelmente, para maiores orientações sobre os
procedimentos de aceite e implementação da bolsa junto à Funadesp.

Londrina, 01 de setembro de 2020.

Prof. José Cláudio Perecin
Pró-Reitor Acadêmico
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