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RELAÇÃO DE PROPOSTAS DEFERIDAS 

 

 

Nº Processo Título do Projeto 

03-08/2014 
Desenvolvimento de estratégias textual-discursivas na produção escrita de alunos do 9º ano 

do ensino fundamental 

04-08/2014 
Ecologia das interações envolvendo vespas parasitoides (Ichneumonidae) e aranhas 

(Nephilidae, Araneidae e Tetragnathidae) no Maciço de Baturité 

05-08/2014 
Análise descritiva dos aspectos linguísticos que prejudicam a intercompreensão dos alunos 

estrangeiros da Unilab 

06-08/2014 Modelo Bouncing Ball dissipativo 

08-08/2014 
Estudo da produção de biodiesel a partir de óleo residual do Restaurante Universitário da 

UNILAB 

11-08/2014 
Integralidade nas ações de promoção da saúde, prevenção e combate ao câncer cérvico 

uterino: compreensão das usuárias dos serviços de saúde no Maciço de Baturité 

12-08/2014 
O uso de enzimas imobilizadas da água-de-coco (Cocos nucifera L) na produção de anti-

inflamatórios não esteroidais (AINEs) 

15-08/2014 
Qualidade de exame de detecção precoce do câncer de colo de útero e de mama: avaliação 

do procedimento e análise das percepções das usuárias do serviço 

16-08/2014 Avaliação da assistência pré-natal recebida por gestantes de Redenção-CE 

17-08/2014 Identidade pessoal: a concepção ocidental e a concepção africana de pessoa 

23-08/2014 
A administração crônica de isotônico em camundongos que não realizam atividade física pode 

promover alterações metabólicas ou comportamentais? 

24-03/2014 Saúde bucal: conhecimento e ações de educação em saúde pela enfermagem 

25-03/2014 
Construção e validação de instrumento para a sistematização da assistência de enfermagem ao 

adolescente 

33-01/2014 Cultivo de plantas medicinais sob aplicação de biofertilizantes e águas salinas 

34-08/2014 
Experimentação científica: práticas de bioquímica nutricional desenvolvidas em escolas de 

ensino médio de Redenção 

35-08/2014 Materiais para purificação de biogás produzido a partir de resíduos agropecuários 

39-08/2014 
Cultivo do morango sob diferentes doses de biofertilizantes em duas condições de ambientes 

na região do maciço de Baturité 

41-08/2014 O corpo em tempos de SIDA/AIDS: Estudo de Caso das Experiências Educativas em 

Saúde/Adoecimento de Estudantes da UNILAB 

42-08/2014 Utilização do cultivo In Vitro de folículos ovarianos pré-antrais isolados para avaliar e 

comparar o efeito citotóxico da fração de Auxemma Oncocalyx (pau-branco-do-sertão) e da 

Oncocalyxona a (Quinona da Auxemma Oncocalyx). 



43-08/2014 
Diagnóstico de enfermagem Mobilidade física prejudicada em idosos do município de 

Redenção-Ceará 

45-08/2014 A diversidade sexual nas escolas públicas do município de Redenção 

46-08/2014 Entre o romanesco e o autobiográfico: a construção do narrador 

48-08/2014 
Perfil da Terapia Medicamentosa no acompanhamento de pacientes atendidos no CAPS I do 

município de Redenção-Ce.  

49-08/2014 
A resistência dos professores a educação a distância: desconstruir ou construir novas 

epistemologias? 

52-08/2014 
Decifrando o microbioma de solos da caatinga em áreas conservadas e desertificadas: em 

busca de novos conhecimentos para um desenvolvimento sustentável  

56-08/2014 
Avaliação clínica e epidemiológica de pacientes com feridas crônicas submetidos a terapia 

com ultrassom 

57-08/2014 
Perfil Clínico-epidemiológico de casos índices de hanseníase, no município de barreira, 

estado do Ceará, Brasil.  

60-08/2014 
Enquadramento de corpos d’água no semiárido brasileiro como instrumento de gestão e 

sustentabilidade caso do Acarape do meio, Região Metropolitana de Fortaleza.  

 

 

RELAÇÃO DE PROPOSTAS INDEFERIDAS 
 

 

Nº Processo Título do Projeto Motivo 

01-08/2014 
Avaliação do Risco de Aspiração em Pacientes Internados 

em Hospital Secundário 

Não atendimento ao item 9.3, 

subitem VI do Edital. 

02-08/2014 

Relações entre as práticas de consumo social das famílias 

beneficiadas e as perspectivas de emancipação (saída) do 

programa Bolsa Família na Região do Maciço de 

Baturité/CE 

Não atendimento aos itens 9.1, 

9.3, subitem I e IV, e 6.1, subitem 

III do Edital. 

07-08/2014 

Desenvolvimento de uma metodologia, com base na teoria 

fuzzy, aplicada a modelos da Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO) e Oxigênio Dissolvido (OD), para 

calcular o risco de degradação ambiental no Rio Pacoti-CE 

Não atendimento ao item 9.3, 

subitens VI e VII do Edital. 

09-08/2014 A Construção do Sentimento Nacional em Guiné-Bissau 
Não atendimento ao item 9.3, 

subitens I e IV do Edital. 

10-08/2014 Variedades quasi-Einstein com curvatura escalar constante 
Não atendimento ao item 9.3, 

subitem VII do Edital. 

13-08/2014 

A mediação de conflitos escolares como estratégia de 

prevenção da violência nas escolas de Ensino Fundamental 

e Médio Padre Antonio Crisóstomo do Vale em Acarape e 

na escola de Ensino Fundamental e Médio Maria do Carmo 

Bezerra em Redenção 

Não atendimento ao item 9.3, 

subitem VII do Edital. 

14-08/2014 
Imagens da capoeira na Obra de Jorge Amado Não atendimento aos itens 6.1, 

subitem IV, e 9.3, subitens II, VI 

e VII do Edital. 

18-08/2014 
Gerando biogás a partir da biomassa do Maciço de Baturité Não atendimento aos itens 6.1, 

subitem III, e 9.3, subitem II do 

Edital. 

19-08/2014 
Biocarvão como complemento no substrato para produção 

de mudas de tomate cereja (Solanum lycopersicum var. 

Cerasiforme) e quiabo (Abelmoschus esculentus) 

Não atendimento ao item 9.3, 

subitem VI do Edital. 

20-08/2014 
Manejo alternativo de solo infestado por nematóide das 

galhas com manipueira e extrato de folha de mamoeiro 

Não atendimento aos itens 9.1 e 

9.3, subitens II e IV do Edital. 



21-08/2014 
Projeto Lua Crescente: levando o conhecimento 

astronômico à população dos municípios do entrono da 

UNILAB 

Não atendimento aos itens 6.1, 

subitem I e 9.3, subitens II e VII 

do Edital. 

22-08/2014 
Manejo avançado de Apis mellífera e seleção genética para 

aumento de produtividade 

Não atendimento ao item 9.1 do 

Edital. 

26-08/2014 
Práticas pedagógicas e educação para as relações étnico-

raciais: um panorama da aplicação da Lei N º 10.639/2003 

em Redenção (CE) 

Não atendimento ao item 9.3, 

subitem VI do Edital. 

27-08/2014 

O ensino de Sociologia na Educação Básica do Ceará: um 

estudo da situação da disciplina, do docente e das 

condições e organização do trabalho docente nas cidades 

de Acarape e Redenção 

Não atendimento ao item 9.3, 

subitens II, V, VI e VII do Edital. 

28-08/2014 
A influência da cultura e civilizações africanas: 

religiosidades de matriz africana e as relações étnico-

raciais no Maciço de Baturité (CE) 

Não atendimento ao item 9.3, 

subitem VI do Edital. 

29-08/2014 
Apagamento do Negro na Terra do Sol: estudo 

interdisciplinar sobre sub-representação social negra e 

políticas públicas no Ceará 

Não atendimento ao item 9.3, 

subitem V do Edital. 

30-08/2014 
Resgatando a história da laicidade do Estado, garantido a 

liberdade religiosa 

Não atendimento ao item 9.3, 

subitem I, IV, e VI do Edital. 

31-08/2014 
Práticas interdisciplinares no ensino de biologia Não atendimento ao item 9.3, 

subitem V do Edital. 

32-08/2014 
Usos e sentidos do Congo nas resistências africanas no 

Brasil e na África (arte, religião e política: olhares sobre 

um território imaginado) 

Não atendimento ao item 9.3, 

subitens III e VI do Edital. 

36-08/2014 

Sistema de cultivo da rúcula em monocultivo e 

consorciado em Redenção-CE 

Não atendimento aos itens 9.2, 

9.3, subitem VII, e 6.1, subitem II 

do Edital. 

37-08/2014 

Inclusão financeira no Maciço de Baturité: uma análise do 

acesso, uso e práticas financeiras da população de baixa 

renda 

Não atendimento ao item 9.3, 

subitens II e VII do Edital. 

38-08/2014 
Literatura e história em narrativas de língua portuguesa Não atendimento aos itens 9.2 e 

6.1, subitens I e VI do Edital. 

40-08/2014 
Manejo de corte e produção de fitomassa de feijão guandu 

(Cajanus cajans) cultivado em sequeiro 

Não atendimento aos itens 9.2 e 

6.1, subitem III do Edital. 

44-08/2014 

A abolição como um negócio: os processos de compra e 

venda de alforrias no Ceará do século XIX, nas páginas de 

O Libertador 

Não atendimento aos itens 6.1, 

subitem VI, e 9.3, subitem VI do 

Edital. 

47-08/2014 

Automedicação na população urbana do município de 

Redenção, Ceará 

Não atendimento aos itens 6.1, 

subitem IV, e 9.3, subitem VII do 

Edital. 

50-08/2014 

GESTÃO POR RESULTADO NA EDUCAÇÃO: a 

responsabilização e o regime de colaboração na promoção 

do direito à educação no Ceará (1995-2010) 

Não atendimento ao item 9.3, 

subitens IV e VII do Edital. 

51-08/2014 

Desempenho agronômico de genótipos de girassol em dois 

microclimas no Maciço de Baturité 

Não atendimento aos itens 6.1, 

subitem IV, e 9.3, subitem VII do 

Edital. 

53-08/2014 

Ecos: vozes da diáspora juvenil, trajetórias de 

escolarização de jovens africanos dos PALOP no Ensino 

Secundário e a inserção na vida universitária na 

Unilab/Brasil 

Não atendimento ao item 9.3, 

subitem VII do Edital. 

54-08/2014 
Desenvolvimento infantil: avaliação nas unidades de saúde 

do município de Redenção-CE 

Não atendimento ao item 9.3, 

subitem VI do Edital. 



55-08/2014 
Indicadores de saúde associados com a má qualidade do 

sono de universitários 

Não atendimento ao item 9.3, 

subitem VII do Edital. 

58-08/2014 
Espaço e Memória: Estudo dos Modos de Inserção na 

Paisagem do Maciço do Baturité, CE 

Não atendimento ao item 9.3, 

subitem III do Edital. 

59-08/2014 

Sistema de Gerenciamento Integrado dos Recursos 

Hídricos Superficiais e Subterrâneos da Bacia do Rio 

Salgado, Ceará 

Não atendimento aos itens 6.1, 

subitem I, e 9.3, subitem II do 

Edital. 

61-08/2014 

Desenvolvimento e avaliação de um dispositivo mecânico 

de decorticação de castanha de caju para atender a 

agricultura familiar no Estado do Ceará 

Não atendimento ao item 9.3, 

subitem IV do Edital. 

62-08/2014 

Análise do Tempo de Voo de Condensados de Bose-

Einstein 

Não atendimento aos itens 6.1, 

subitem VI, e 9.3, subitem II do 

Edital. 

 
 

Redenção, 16 de julho de 2014. 
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