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CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA – BOLSISTAS PROIC 2013/2014 
 
Os candidatos selecionados – listados abaixo - e os respectivos orientadores ficam 
convocados para reunião com a Coordenação do Programa no dia 6/8/2013, às 10h30, no 
Espaço Cultural Jesus Durigan. 

 
Classif. BOLSISTA PROJETO 
11º Beatriz Medeiros 

Faciroli 
Crianças e 
adolescentes com 
câncer: a percepção 
dos pais frente a 
doença. 

7º Gabriela Souza 
Granero 

Gestação de alto risco: 
enfrentamento da 
gestante diante da 
gravidez de risco. 

13º Isabela Cintra 
Moherdaui 

Aspectos do 
comportamento de 
crianças e 
adolescentes com 
Transtorno de Déficit 
de Atenção. 

12º Jaqueline da Silva 
Piccioni 

A cultura do futebol, 
sexualidade e álcool: 
as influências da mídia 
associadas à ícones 
ideológicos atuais no 
aumento pelo 
consumo de álcool por 
jovens torcedores 

1º Laís Pimenta 
Ferreira 

Espiritualidade e 
resiliência: um olhar 
de esperança nas 
famílias de portadores 
de deficiência 
intelectual 

5º Leonardo Marques 
Barduco 

Qualidade de vida do 
idoso: caminhos e 
descaminhos adotados 
na vida cotidiana 

10º Maria Luiza de 
Castro 

A relação de mães 
universitárias com 
seus filhos sob um 
olhar da psicanálise 
Wennicothiana 

4º Mariana Justo 
Linhares 

A importância do 
marketing nas 
Organizações Sociais: 
plano de marketing da 
APAE de São Joaquim 
da Barra 

9º Taís Cristina de 
Sousa Ramalho 

O desenvolvimento 
cognitivo de crianças 
nascidas em condições 
de prematuridade e 
baixo peso 

2º Carlos Guedes Lopes 
Junior – Renovação 

A voda de um jovem 
no tráfico de drogas: 
uma análise 
cartográfica sob a 
perspectiva do 
desenvolvimento 
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humano e social. 
3º Larissa Soares – 

Renovação 
As Microempresas 
calçadistas de Franca 
(SP): um análise 
sistêmica a partir de 
um estudo 
quantitativo. 

6º Marina Lemos Porto 
Ferreira – 
Renovação 

Reconhecimento 
Simbólico e 
prostituição: uma 
análise a partir de 
teoria do 
desenvolvimento 
humano e social. 

8º Mariana Martins 
Inocêncio – 
Renovação 

Análise da gravidez na 
adolescência sob a 
perspectiva do 
desenvolvimento 
humano e social. 

 
  


