
RESULTADOS BOLSISTAS APROVADOS PARA O PIBIC CNPq, conforme Edital 
001/2008

PERÍODO AGO/2008 – JUL/2009

Os bolsistas abaixo relacionados deverão:

1) providenciar,  caso  ainda  não  o  tenha  feito,  a  abertura  de  uma  conta-

corrente  na  agência  do  Banco  do  Brasil de  sua  preferência,  para  o 

recebimento  da  bolsa.  No ato  de  abertura  da  conta,  deverá  informar  a 

finalidade,  uma vez  que  contas poupança  não podem ser  utilizadas  

para o recebimento;

2) imprimir,  preencher  e  assinar,  em  2  (duas)  vias,  a  Ficha  de 

inclusão/alteração cadastral para Bolsistas PIBIC CNPq (clique aqui para 
baixar  a  ficha),  e  entregá-la  no  Setor  de  Informática  do Uni-FACEF 
(Unidade II, sala 206), até o dia  17 de julho de 2008 (quinta-feira), nos 

seguintes horários:  das  7h30 às 11h30 e das  13h às 17h.  Não serão 

recebidas fichas sem as informações bancárias completas.

BOLSISTA PROJETO ORIENTADOR(A)

Amanda Mendes Silva A influência do trabalho domiciliar 
nas  relações  de  diferentes 
configurações  familiares  em  uma 
cidade do interior paulista

Profª  Drª  Daniela  de  Figueiredo 
Ribeiro

Cecille T. Bertholdi O  mercado  de  trabalho  e  o 
aumento da taxa de desocupação 
entre jovens de 15 a 29 anos na 
região metropolitana de São Paulo 
entre 1995 a 2007

Prof. Dr. Hélio Braga Filho

Daniela Aparecida Ferreira Levantamento das potencialidades 
turísticas  da região administrativa 
de  Franca  sob  o  aspecto  do 
desenvolvimento  econômico 
regional

Prof. Dr. Hélio Braga Filho

Lígia Andrian Leal Políticas  públicas  e 
desenvolvimento  social:  a 
acessibilidade  ao  portador  de 
deficiência  física  nos  locais 
públicos  do  município  de 
Franca/SP

Profª Drª Edna Maria Campanhol

Lucas J. Reche Análise  das  estratégias  de 
marketing: um estudo de caso das 
pequenas  e  médias  empreas 
varejistas  da  cidade  de  Franca  - 
SP

Profª Drª Arlete Eni Granero

Mariana S. Antonelli Promoção  em  saúde:  os 
bastidores  do  atendimento 
primário  em  uma  instituição 
pública na cidade de Franca

Profª Drª Patrícia S. M. Franco do 
Espírito Santo 

Patrícia F. da Cunha Marketing cultural:  modalidades e Profª Drª Arlete Eni Granero
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estratégias  de  comunicação 
institucional  de  empresas  de 
grande  porte  no  município  de 
Franca - SP

Sofia Muniz Alves Gracioli O  estudo  de  ações  de 
responsabilidade  social  nas 
instituições  de  ensino  superior 
municipal do Estado de São Paulo 
e as concepções de seus gestores 
e docentes

Prof. Dr. Paulo de Tarso Oliveira

Talita Bertanha de Freitas Poder disciplinar e linhas de fuga 
em  trabalhadores  domiciliares, 
trabalhadores  de  bancas  de 
pesponto e trabalhadores fabris

Profª  Drª  Daniela  de  Figueiredo 
Ribeiro

Virgínia de Lolo Oliveira Famílias  e  programas  sociais: 
estudo  comparativo  das  famílias 
de baixa renda dos municípios de 
São Joaquim da Barra e Ituverava, 
beneficiárias  do  Programa  Bolsa 
Família.

Prof. Dr. Hélio Braga Filho

Franca, 11 de julho de 2008.
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