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LISTA DE PROJETOS APROVADOS 

 

Classificação Processo Projeto 

1º 38-01/2013 

Aglomerações produtivas e empreendimentos solidários: um estudo 

exploratório sobre a gestão de Arranjos Produtivos locais (APLs) no Maciço 

de Baturité 

2º 18-01/2013 Integralidade na assistência: as ações de combate ao câncer cérvico-uterino 

3º 06-01/2013 
Produção de biodiesel: estudo de processos com ênfase na potencialidades da 

região do Maciço de Baturité (CE) 

4º 37-01/2013 
Estudos de Propagação e Produção de mudas de cinco espécies medicinais 

nativas do Maciço do Baturité, Ceará 

5º 34-01/2013 Perfil de diagnósticos de enfermagem em idosos do maciço de Baturité 

6º 08-01/2013 
Avaliação pós-colheita de fruteiras não tradicionais dos municípios de 

Redenção e Baturité, Ceará 

7º 35-01/2013 
Diagnósticos de Enfermagem de Crianças e Adolescentes Escolares em um 

município do interior do Ceará 

8º 27-01/2013 O uso de frutas em processos biocatalíticos 

9º 39-01/2013 Excitações Hidrodinâmicas em Condensados de Bose-Einstein Dipolares 

10º 42-01/2013 Excitações Hidrodinâmicas em Gases de Fermi Dipolares 

11º 20-01/2013 
Estudo e desenvolvimento de técnicas de segmentação, detecção e 

quantificação de doenças do morangueiro 

12º 14-01/2013 
A influência da cultura e civilizações Africanas-banto na sociedade brasileira - 

Maciço de Baturité 

13º 04-01/2013 O lugar de habitar: configurações e reconfigurações na literatura moçambicana 

14º 49-01/2013 

Diáspora Juvenil: entrelaço(s) de histórias e projetos de vida de jovens 

timorenses e de países africanos no contexto da internacionalização e 

integração da educação superior na Unilab/Brasil 

15º 47-01/2013 Legítima Defesa e Guerra Justa em Tomás de Aquino e Michael Walzer 

16º 36-01/2013 Arrasto viscoso no Modelo Fermi-Ulam 

17º 52-01/2013 
O feminino pelo feminino ou imagens de mulher nas obras de autoria 

feminina: cotejo temático entre Paulina Chiziane e escritoras brasileiras 

18º 15-01/2013 Resgatando a história da laicidade do Estado, garantindo a liberdade religiosa 

19º 48-01/2013 
Laboratório multicultural de análise, processamento e treinamento de 

pronúncia de língua inglesa (Elementos segmentais e suprassegmentais) 

20º 23-01/2013 
Estudo das Representações Sociais sobre Direitos, Limpeza e Sujeira em 

Redenção, CE 



21º 17-01/2013 
Produtividade e aspectos fisiológicos da abobrinha sob lâminas de irrigação e 

doses de biofertilizante 

22º 16-01/2013 
Maturação fisiológica e armazenamento póscolheita 

de sementes de cultivares de tomate cereja 

23º 05-01/2013 

Enquadramento de corpos d’água no semiárido 

brasileiro como instrumento de gestão e sustentabilidade ambiental: o caso do 

Acarape do Meio, Região Metropolitana de Fortaleza 

24º 25-01/2013 Cultivo de plantas medicinais sob aplicação de  biofertilizante e águas salinas 

25º 21-01/2013 
Estudo do Potencial Produtivo de Cultivares de Espécies Hortículas 

Consorciadas e em Monocultivo em Microclimas do Maciço de Baturité 

26º 12-01/2013 Entre história e memória: a abolição da escravidão em Redenção - CE 

27º 30-01/2013 
Avaliação do impacto das disciplinas de africanidades sobre os alunos da 

universidade castelo branco (2009-2013) 

28º 32-01/2013 
Usos e sentidos do conceito cooperação solidária nos discursos científicos e 

políticos 

29º 41-01/2013 Astronomia ao alcance de todos 

30º 53-01/2013 A valorização da identidade e da cultura afro-brasileira (1944-1968) 

31º 24-01/2013 

O estado e o status da língua inglesa na Universidade da Integração da 

Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), em Redenção-Ce: foco no corpo docente 

do Instituto de Humanidades e Letras (IHL) 

32º 40-01/2013 Vida e Arte no pensamento de Nietzsche 

33º 01-01/2013 
As populações de Cabo Verde e Guiné-Bissau: categorias antropológicas no 

ensino superior colonial português (1950-1975) 

34º 07-01/2013 Diálogos entre Literatura e História em narrativas de língua portuguesa 

35º 50-01/2013 

Estado do Conhecimento sobre Educação nos Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa (Palop): a produção acadêmica na pós-graduação no Brasil 

entre 1987 e 2012 

36º 44-01/2013 
Diferenças e similitudes nos modelos de educação aberta e a distância nos 

espaços lusófonos 

37º 45-01/2013 
A analogia entre o processo de adaptação organizacional estratégica e o 

processo de aprendizagem de competências de direção dos dirigentes públicos 

38º 26-01/2013 

Relações entre as práticas de consumo social das 

famílias beneficiadas e as perspectivas de emancipação (saída) do Programa 

Bolsa-família na 

Região do Maciço do Baturité - CE 

39º 28-01/2013 
Qualidade da Prática de Enfermagem na Abordagem Sindrômica das Doenças 

Sexulamente Transmissíveis 

40º 31-01/2013 
Quebra da dormência de sementes de leucena para a produção de mudas em 

clima tropical 

41º 19-01/2013 

Mapeamento de jogos educativos utilizados no 

ensino de estudantes de nível médio, educação de jovens e adultos e nível 

superior na região do Maciço de Baturité 

42º 33-01/2013 
Desenvolvimento e Instalação de Tanque de Evapotranspiração para ajudar no 

tratamento de Esgoto de Redenção 

43º 09-01/2013 
Formas do realismo em narrativas de Língua 

Portuguesa 

44º 11-01/2013 
Perfil Clínico-Epidemiológico Da Leishmaniose Tegumentar Americana Na 

Macrorregião De Baturité, Estado Do Ceará, Brasil 

45º 51-01/2013 Levantamento de Pragas e Doenças de Cafeeiros no Maciço de Baturité 

46º 22-01/2013 
Cenário e Análise da Destinação Final de Resíduos Eletrônicos (e-lixo) no 

Município de Redenção-Ceará 



47º 46-01/2013 

Desenvolvimento e avaliação de um dispositivo 

mecânico de decorticação de castanha de caju para atender a agricultura 

familiar no Estado do Ceará 

48º 29-01/2013 
Dinâmica populacional, fenologia e anatomia de espécies de forrageiras 

nativas em áreas de caatinga serrana no município de Redenção/CE 

49º 03-01/2013 
Produção de Materiais Didáticos para o Ensino Interdisciplinar de Biologia 

com as Ciências da Natureza e Matemática 

50º 10-01/2013 

Emprego do modelo do Ovário Artificial para o teste de toxicidade da 

Oncocalyxona A obtida do caule da Auxemma oncocalyx (Pau-Branco-do-

Sertão) 

51º 13-01/2013 
Teores Naturais de Metais Pesados nos Solos de Referência para o Estado do 

Ceará 

52º 43-01/2013 
Qualidade e conservação dos corpos d’água na comunidade de Piroás, 

Redenção-CE 

 
 

LISTA DE PROJETOS NÃO-APROVADOS 

 

Processo Projeto 

02-01/2013 A Toponímia do Maciço de Baturité 

 

 

LISTA DE PROJETOS COM INSCRIÇÃO INDEFERIDA 

 

Processo Projeto 

54-01/2013 
A função social dos meios de comunicação de massa: análise do conteúdo da 

programação em línguas nacionais do Emissor da Rádio Moçambique no Niassa 

55-01/2013 
Estudar no Maciço de Baturité: trajetórias e experiências socioculturais de estudantes 

africanos na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

56-01/2013 

A formação do engenheiro agrônomo no contexto da Universidade Federal da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB): que projeto político 

pedagógico? 

 

 

Em atendimento ao item 8.5 do Edital PROPPG 01/2013, os projetos classificados do 1º ao 10º 

receberão cada um deles uma (1) bolsa do PIBIC/CNPq. Os projetos classificados do 11º ao 52º 

receberão cada um deles uma (1) bolsa do PIBIC/UNILAB.  

 

A concessão de uma segunda bolsa está condicionada à existência de cota remanescente, desde 

que o proponente a tenha solicitado e esta tenha sido aprovada pelas instâncias competentes. 

 

 

Redenção/CE, 01 de agosto de 2013. 

 

 

 

 

Andrea Gomes Linard 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

 


