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INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2021/1 – CONVOCAÇÃO DE ALUNOS 
 

EDITAL UNIFAAT Nº. 13/2020 
___________________________ 
 

DISPÔE   SOBRE  A    CONVOCAÇÃO    DE 
ALUNOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR  
DO  PROJETO DE  INICIAÇÃO   CIENTÍFICA  
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAAT. 

________________________________ 

Torna público que, no período indicado neste Edital, estarão 

abertas as inscrições para participação em Projeto de Iniciação 
Científica, nos termos do Regulamento de Iniciação Científica e 

do Regimento Geral da UNIFAAT, bem como das normas 
dispostas neste documento, que a Instituição se obriga a cumprir 

e os alunos interessados, ao se inscreverem, declaram, 
implicitamente, conhecer e com elas concordar. 

 

1. PROJETOS E ORIENTADORES 

 

Os alunos interessados poderão se inscrever para atuar nos seguintes projetos: 

 

     Novos projetos Professor orientador Núcleo 

1) O direito sucessório em favor dos ascendentes quando 
há multiparentalidade. 

Cristiano P. Moraes Garcia 
NPEJ 

2) A criminologia cultural: os desafios culturais e 
multiculturais em na sociedade atual. 

Saulo Ramos Furquim 
NPEJ 

3) Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (SDGS) e 
Direitos Humanos: uma contribuição para análise da 
violência contra mulheres. 

João Luiz de Moraes Hoefel NESC 

4) Projeto “na quebrada”. O impacto do corona vírus e 
relação com o descumprimento de condicionalidades 
do programa bolsa família em Atibaia. 

Raphael Cruz NESC 

5) Sistema de localização automática de objetos celestes.   Gabriel Gomes  
 Alcino Biazon NNT 

6) Análise de residências unifamiliares projetadas por 
Oscar Niemeyer a partir de quatro eixos: forma, 
função, meio físico e tecnologia. 

José Marcelo Tonini 
Ximenez. NNT 

7) Sustentabilidade de carreira profissional: um estudo 
sobre a evolução do conceito de sustentabilidade no 
mundo do trabalho. 

 Hilda Maria C.Barroso 
Braga NNT 

8) Avaliação do nível de atividade física e relação com 
índice de massa corporal, circunfêrencia abdominal 
dos estudantes da área de saúde da Unifaat. 

Andrea Kaarina Bueno Silva 
NEAS 

9) Avaliação biomecânica da corrida em corredores 
adultos. 

Bruna Marcelino 
NEAS 



INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL ATIBAIENSE LTDA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFAAT 
Credenciado pela Portaria nº 258, de 22 de março de 2018. 

CEPE – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 

 

 

 
 
 

Projetos renovados (término no 1º semestre de 2021) Professor orientador Núcleo 

10) Resiliência e domínios cognitivos em idosos em 
determinados serviços de atenção ao idoso. 

 Dirce Sanches Rodrigues NEAS 

11) Jornal O Piracaiense: Resgate da memória coletiva 
sobre o cotidiano e a identidade regional no começo 
do Séc. XX. 

 Giuliano Tosin NESC 

 
 

 

NESC 
Núcleo de Estudos em Sustentabilidade 
e Cultura. 

NPEJ 
Núcleo de Pesquisa e 
Estudos Jurídicos. 

 

NNT 
Núcleo de Negócios e Tecnologia. 

NEPC 
Núcleo de Educação, 
Psicologia e Comunicação. 

NEAS 
Núcleo de Estudos da Área de Saúde .  
 

 

 

2. INSCRIÇÃO 

 

Os alunos interessados deverão se inscrever, sem custos, através do e-mail cepe@unifaat.edu.br 
enviando mensagem informando o nome do projeto que tem interesse em particpar, assim como seu 
nome completo e número do R.A., de 22 de dezembro de 2020 até o dia 18 de janeiro de 2021. 

 

3. SELEÇÃO E BOLSAS 
 

3.1.A seleção dos alunos será realizada pelos Professores orientadores dos Projetos de Iniciação 
Científica. 
3.2.Para cada Projeto,  será disponibilizada  bolsa  de  estudos  na proporção de 10% (dez por cento) 
sobre  
o valor da mensalidade do curso em que estuda o aluno selecionado. 
3.3.A critério do Professor orientador poderá ser selecionado mais de um aluno para um mesmo Projeto. 
3.4.Na hipótese de haver mais de um aluno selecionado para um mesmo Projeto, o percentual de bolsa 
será dividido entre os selecionados. Ex: 02 (dois alunos) selecionados   receberão 5% (cinco por cento)  
de bolsa,  cada um. 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

4.1.O candidato inscrito assume a aceitação total e incondicional das normas constantes neste edital. 
4.2.Não será concedida, em nenhuma hipótese, revisão de resultados e recursos de qualquer natureza. 
4.3.Alunos não regularmente matriculados estarão impedidos de participar de qualquer atividade 
relacionada à Iniciação Científica. 
4.4.Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da UNIFAAT. 
4.5.Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos, edital complementar ou avisos oficiais que 
vierem a ser publicados pela UNIFAAT. 

 
 

            Atibaia 21 de dezembro de 2020. 
 
 
 
 

 

PROF. DR. GILVAN ELIAS PEREIRA 
Diretor de Estudos, Pesquisa e Extensão 

UNIFAAT 
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