As Faculdades Integradas FUNEC/FISA de Santa Fé do Sul, por meio do NUPEx
(Núcleo de Pesquisa e Extensão) divulga o resultado da avaliação dos Projetos
encaminhados ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica da FUNEC –
PIBIC/FUNEC, conforme Edital nº 003/2018 – FUNEC/ FISA. -------------------------PROJETOS APROVADOS-------------------------- (Ordem Alfabética) PROPOSTAS

- Adesão à prática de higienização das mãos por profissionais de saúde de um hospital
no interior paulista.
- A importância dos fundos de investimento em ações para o crescimento econômico
brasileiro.
- As leis orgânicas municipais como instrumentos de proteção local de minorias: uma
análise comparada tendo Santa Fé do Sul como referência.
- Análise acerca do reconhecimento de paternidade nos casos de reprodução humana
assistida: seus desdobramentos legais e a possibilidade da realização post mortem.
- Avaliação antimicrobiana de artigos odontológicos de um centro de material de
esterelização.
- Avaliação in vitro da atividade antimicrobiana da influência dos veículos utilizados na
pasta de pasta de hidróxido de cálcio associada ao diclofenaco de sódio sobre
enterococcus faecalis.
- Avaliação do pH de agentes clareadores utilizados na técnica de clareamento em
consultório.
- Comparação de métodos de estimativa da evapotranspiração de referência baseado na
temperatura do ar.
- Cultura empreendedora: fomentação da inovação e incentivo de criação de startup no
âmbito universitário.

- Direito Digital X violação a privacidade.
- Dosagem de concreto: fabricação de blocos estruturais.
- Economia circular e suas aplicabilidades nas indústrias locais.
- Efeito da associação da nanoparticula de prata na atividade entimicrobiana e pH da
pasta de hidróxico de cálcio.
- Estudo das relações de resistência e condutividade hidráulica do pavimento permeável
aditivado com pozolana.
- Extrato de erva-santa-maria (chenopodium ambrosioides l.) no controle alternativo de
nematóides das galhas de soja.
- Homicídios ocasionados por embriaguez ao volante: direitos x deveres
- Identificação das dificuldades nas procuradorias municipais na comarca de Santa Fé
do Sul e a possível resolução de problemas por meio da tecnologia a serviço do direito.
- Implementação de algoritmos de ordenação paralelos utilizando a linguagem JAVA e o
pacote JPVM.
-Incidência e fatores de risco da diabetes mellitus em crianças e adolescentes no
município de Santa Fé do Sul.
- Inclusão com ênfase na deficiência visual.
- Isider Tranding: o regime jurídico do uso de informações privilegiadas
- Manejo de irrigação e da fertirrigação nitrogenada na cultura do milho verde.
- Percepção do idoso sobre o atendimento do enfermeiro na estratégia saúde na família.
- Prevalência de contusões em bovinos abatidos em Frigoríficos sob Inspeção Federal
no Estado de São Paulo de 2005 a 2015.
- Produção de grãos de milho em consórcio com forrageiras inoculadas com
azospirillum brasiliense e produção de capim em sucessão.
- Reforma trabalhista – LEI 13.467/2017: dano extrapatrimonial. Segurança jurídica x
retrocesso cultural.
- Sistema de avaliação comercial utilizando tecnologia JAVA e ANDROID.
- Software em nuvem: aplicabilidade na consultoria contábil.
- Utilização da água ozonizada no controle de fungos em frutas tangerina ponkan
(Citrus reticulata blanco).
- Utilização do fósforo reativo no enraizamento e desenvolvimento de mudas de pitaya.

Obs: Os trabalhos que não foram contemplados no PIBIC-FUNEC poderão ser
apreciados pelo PICSB- FUNEC (Programa de Iniciação Científica Sem Bolsa). Os
interessados em participar do programa com o mesmo trabalho deverão informar o
Nupex até 09/03/2018.
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