RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS SUBMETIDOS AO EDITAL DO
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO DA
FACULDADE BRASILEIRA MULTIVIX VITÓRIA, 2020
A Direção Geral da FACULDADE BRASILEIRA MULTIVIX - Vitória, no uso de suas atribuições
legais, informa à comunidade acadêmica desta Instituição a classificação das propostas de
projetos de Iniciação Científica, Tecnológica e de Inovação submetidos ao Edital 2020-2021
da MULTIVIX-Vitória.
Os 05 (cinco) primeiros projetos classificados serão contemplados como 01 (uma) bolsa do
Edital PIBICES – Fapes, conforme item 5.2.1.2 do Edital.
O período de execução das propostas será de agosto de 2020 a julho de 2021.

PROPOSTAS APROVADAS
Título do projeto
Orientador
Curso
Percepção dos usuários do serviço de
telemedicina integrado ao sistema de gestão
Medicina
1
Vanessa Brustein
municipal rede bem estar do município de
Vitória-ES.
Aplicativo de jogos sobre sífilis: inovando a
Maycon Carvalho Dos
2
Enfermagem
educação em saúde.
Santos

Classificação

Desenvolvimento de tecnologias e frameworks
3 como solução aos problemas no âmbito das
Adan Lucio Pereira
smart cities.
4
5
6

7

8

Fatores prognósticos de sobrevida pós parada
cardiorrespiratória.
Condutas de enfermagem nos diferentes
níveis de prevenção do câncer de mama.
Acompanhamento de pacientes portadores de
doenças crônicas em época de distanciamento
social.
Análise do perfil microbiológico e a presença
do novo coronavirus (sars-cov-2) na água do
reservatório das máquinas de circulação
extracorpórea.
Aulas remotas e metodologias ativas durante a
pandemia de covid-19: a percepção do aluno
de medicina sobre a qualidade educacional.

9 Formação de pesquisadores na saúde.
Tratamento de dissecção de aorta tipo b
10 (stanford) com uso de endoprótese: como
estão os pacientes no pós-operatório remoto?

Engenharias

Tania Mara Machado

Medicina

Tania Mara Machado

Enfermagem

Denise Simoes
Dupont Bernini

Medicina

Tania Mara Machado

Medicina

Denise Simoes
Dupont Bernini

Medicina

Denise Simoes
Dupont Bernini

Medicina

Medicina
Tania Mara Machado

Identidade docente de estudantes de
11 educação física em um curso de licenciatura
em meio ao distanciamento social

Gisela Vicentini De
Souza

Educação
física

Antiagregação plaquetária no pós-operatório
12 de cirurgia de revascularização do miocárdio:
aas versus aas + clopidogrel

Tania Mara Machado

Medicina

13

Acompanhamento a longo prazo da remoção
parcial de tecido cariado.

Karla Leão

Odontologia

14

Importância dos exercícios físicos resistidos
na prevenção da sarcopenia em idosos

Elaine Cunha A
Gonçalves

Educação
Física

Tania Mara Machado

Medicina

Tania Mara Machado

Medicina

Desfecho intra hospitalar dos pacientes
15 submetidos à correção de dissecção de aorta
tipo a no hospital evangélico de vila velha
16
17
18
19
20
21
22
23

Reversão de anticoagulação em cirurgia
cardiovascular: podemos usar menos
protamina?
Capacitismo: qual é essa regra do que é
perfeito ou anormal e quem a criou?
Acesso à justiça no período de pandemia
Traumatismo dentário em paciente pediátrico
e acompanhamento ortodôntico.
Disfunção temporomandibular: como
diagnosticar e tratar?
Uso de aplicativo para smartphone no controle
de diabetes mellitus gestacional
Melhora do prognóstico de pacientes com
insuficiência cardíaca de etiologia
hipertensiva.
Sistema de notificações durante um
tratamento anti-hipertensivo

Yara Alves Costa
Justino
Ricardo Matos

Psicologia
Direito

Renato Barcellos

Odontologia

Patricia Penina

Odontologia

Daniella Motta Da
Costa

Medicina

Daniella Motta Da
Costa

Medicina

Daniella Motta Da
Costa

Medicina

Vitória, 27 de julho de 2020.

Leila Alves Côrtes Matos
DIREÇÃO GERAL

