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Resultado do Edital nº 005/2021 SUBMISSÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PIC/PIBIC e 
PEIC/ FAESF de 14 de junho 2021. 
 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

01  Enfermagem Incidência de lesões por pressão em 
unidade de terapia intensa: avaliando 
as estratégias de prevenção. 

Brenda Kelly da Silva Monte Deferido PIBIC 

JUSTIFICATIVA: Caracterizar os pacientes com lesões por pressão quanto aos aspectos socioeconômicos, clínicos e de avaliação 
das feridas; verificar a incidência de lesões por pressão na unidade de terapia intensiva. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

02 Projeto sem vínculo a curso. Avaliação da cobertura vacina de 
crianças de 12 meses de idade no 
estado do Maranhão no período de 
2015 a 2020. 
 

Naiana Deodato da Silva Indeferido.  
Obs. Sem vinculo 
a curso, sem 
parecer do 
colegiado. 

JUSTIFICATIVA: O presente estudo vem propor uma investigação sobre a cobertura vacinal em crianças de até 12 meses de idade 
no estado do Maranhão, trazendo como benefícios um melhor conhecimento sobre as negligencias do estado e dos Pais. 
 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

03 Fisioterapia Prevalência de dor cervical e sua 
relação com o uso de celulares em uma 
Faculdade privada do Maranhão 

Francisco Mayron de Sousa e Silva Deferido PIBIC 

mailto:faesf@faesf.com.br
http://www.faesf.com.br/


JUSTIFICATIVA: Caracterizar os acadêmicos quanto à idade, gênero, dados antropométricos, nível de atividade física e atividade 
profissional.  Investigar a presença de dores cervicais em estudantes de uma faculdade privada do Maranhão e quantificar, se presente, 
pela Escala Visual Analógica (EVA). 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

04 Fisioterapia Dismenorreia em estudantes de 
fisioterapia e sua relação com a 
atividade 
sexual 

Francisco Mayron de Sousa e Silva Deferido PEIC 

JUSTIFICATIVA: Identificar os tipos de dismenorreia (primaria/secundárias) nas acadêmicas de uma faculdade do Maranhão. 
Quantificar o número de acadêmicas de uma faculdade do Maranhão que sofrem com dismenorreia primária. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

05 Contabilidade A estrutura dos conselhos de 
administração e seus impactos sobre a 
divulgação de 
sustentabilidade Empresarial vistas na 
perspectiva econômica do Tripple 
Botton Line. 

Leonardo da Rocha Brito Deferido PIBIC 
 

JUSTIFICATIVA: Observar a estrutura e organização dos conselhos administrativos; identificar as práticas de sustentabilidade 
empresarial, voltadas ao aspecto econômico, evidenciadas pelas empresas. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

06 Contabilidade A relação entre Sustentabilidade e 
Lucratividade nas empresas 
negociadas na Bolsa, Brasil, Balcão 
(B3). 

Leonardo da Rocha Brito Deferido PEIC 

JUSTIFICATIVA: Discutir acerca das práticas de Sustentabilidade Empresarial desenvolvidas nas empresas; identificar as empresas 
selecionadas pelo Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e suas principais características. 

 



Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

07 Direito A formação do Direito a partir do rito de 
sacrifício. 

Wilson Franck Junior Deferido PIBIC 

JUSTIFICATIVA: Investigar a função do sacrifício humano e animal na formação cultural da humanidade, investigar o papel da 
persuasão e da retórica na transformação do rito de sacrifício em rito judiciário. 

 

Nº CURSO TÍTULO DO PROJETO PROPONENTE SITUAÇÃO 

08 Direito Direito fundamental à vida: 
Responsabilidade do Estado pela morte 
decorrente da COVID-19. 

Alexandre Fonseca Alves da Costa Deferido PEIC 

JUSTIFICATIVA: Discutir o direito fundamental à saúde como um princípio da dignidade da pessoa humana fundamentado no Art. 1º, 
inciso III e Art. 196, Caput ambos da Constituição Federal de 1988, e a responsabilidade civil do Estado pelas mortes por COVID-19. 

 
 

*OBS: Do Edital - 11. DA REMUNERAÇÃO DO PROFESSOR‐ORIENTADOR 

11.1 O professor‐orientador que tiver o projeto de pesquisa submetido, aprovado e classificado pela Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, dentro da cota de bolsas-auxílio pré‐

estabelecida pela Direção Geral, receberá, durante vigência de seu projeto uma remuneração referente ao valor de 1 (uma) hora‐aula semanal por projeto, levando em conta o seu 

enquadramento profissional dentro da Instituição.  A remuneração referente às atividades de orientação será estabelecida de acordo com as horas atividades atribuídas a cada professor em seu 

curso pelo Conselho Superior, em consonância com a dimensão requerida pelo Projeto de Iniciação Científica. 

IMPORTANTE LEMBRAR: PIBIC – ORIENTADOR 1H/A – PEIC – ORIENTADOR SEM H/A. 

Pedreiras/Maranhão, 04 de agosto de 2021. 

Professora Msc. Sângela Medeiros de Lima Carvalho                                                 Professora Dra. Ana Maria da M. Almeida 

Diretora Acadêmica                                                               Coordenadora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 
 



 

 

 


