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Aprovados e Classificados (Bolsistas) 

ORIENTADOR(A) CURSOS BOLSAS PROJETO 

Ana Elizabeth Neirão 

Reymão 

Direito 1 Mudanças climáticas, mercado de 

carbono e Amazônia 

Ana Emília Vita 

Carvalho 

Medicina 2 Habilidades de comunicação para 

notícias difíceis: ensino e 

aprendizagem no curso de graduação 

em Medicina 

Bruno Acatauassu Paes 

Barreto 

Medicina 1 A percepção de alunos e egressos 

acerca de um programa de mestrado 

profissional de ensino em saúde no 

estado do Pará 

Cristiane de Melo 

Alencar 

Odontologia 1 Efeito anti-erosivo de soluções 

experimentais a base de sementes da 

Myrciaria dúbia (camu-camu) 

amazônica sobre a dentina 

Edson Júnior Silva da 

Cruz 

Psicologia 1 Parentalidade em famílias 

poliafetivas: uma revisão 

internacional de literatura 

Edson Yuzur Yasojima Medicina 1 Modelo de treinamento para 

reversão de vasectomia utilizando o 

ducto deferente de caprinos 

Fábio Rocha de Araújo Engenharia 

da 

Computação 

2 Plataforma híbrida para medida de 

aleatoriedade e modularidade em 

redes de discussão 

Felipe Guimarães de 

Oliveira 

Direito 1 A mulher como objeto de consumo e 

o agravamento da vulnerabilidade do 

consumidor decorrente do 

superestímulo algorítmico 

Leonardo Mendes 

Acatauassu Nunes 

Medicina 1 Consumo de estimulantes cerebrais 

por estudantes de medicina de uma 

Universidade no estado do Pará 
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Marcelo Newton 

Carneiro 

Odontologia 2 Projeto de semiologia da Clínica 

Odontológica do Cesupa 

Marcos Paulo Alves de 

Sousa 

Ciência da 

Computação 

1 Desenvolvimento de uma aplicação 

open source de auxílio à pesquisa 

para identificação de erros e correção 

de nomenclatura taxonômica das 

espécies da biodiversidade 

Natalia Mascarenhas 

Simões Bentes 

Direito 2 Sistema Interamericano de Proteção 

dos Direitos Humanos: impactos na 

vida dos povos vulneráveis na 

Amazônia 

Rosa Helena de 

Figueiredo Chaves 

Medicina 2 Modelo de treinamento 

microcirúrgico utilizando pescoço de 

galinha para a execução de 

neurorrafias 

Sandro Alex de Souza 

Simões 

Direito 1 A Escola do Recife e seu legado para 

cultura jurídica paraense (1880-1932) 

Sandro Cordeiro 

Loretto 

Odontologia 1 Influência do tucupi associado a 

bebida ácida nas características 

superficiais e ultramorfologia do 

esmalte dental 

Wellington Pinheiro de 

Oliveira 

Medicina 1 Desenvolvimento e validação de 

modelos de estruturas do sistema 

nervoso central humano impressão 

3D, aplicáveis à metodologia ativa no 

ensino de anatomia em um curso de 

Medicina em Belém-PA 

De acordo com o item 11.2 do Edital: “Após a sua aprovação no certame, 

o bolsista deverá informar por meio de Requerimento on-line à COGRAD: 

o nome do Banco, Agência, número da Conta e CPF em sua titularidade 

para recebimento do valor da bolsa, até 10/02/2023”. 

 

Aprovados e Não-Classificados (Voluntários) 

ORIENTADOR(A) CURSOS VOLUNT. PROJETO 

Arthur Laércio Homci 

da Costa Silva 

Direito 1 Direito e tecnologia: alcances e 

limites ao uso da Inteligência 

Artificial como ferramenta de 

realização do direito ao acesso à 

justiça 

Douglas Magno 

Guimarães 

Odontologia 1 Avaliação da fotobiomodulação 

com LEDS como ferramenta 

auxiliar no manejo dos efeitos 

agudos da radioterapia de cabeça 
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e pescoço: um estudo 

randomizado e duplo-cego. 

Odontologia 1 Avaliação dos efeitos da terapia 

fotodinâmica com laser de baixa 

intensidade e diodo emissor de 

luz em associação com azul de 

metileno como auxiliares para 

raspagem e alisamento radicular 

no tratamento de periodontite 

induzida por ligadura em modelo 

experimental de ratos diabéticos. 

Fabiana Pereira 

Guimarães Brito 

Enfermagem 2 Estudo dos incidentes 

motociclísticos em hospital 

referência no estado do Pará, 

Brasil 

Ismari Perini Furlaneto Medicina 1 Avaliação da habilidade dos 

estudantes de medicina de 

Instituições de Ensino Superior 

brasileiras nas competências da 

Medicina Baseada em Evidências 

pela ferramenta Assessing 

Competences in Evidence-Based 

Medicine (ACE) 

Medicina 1 PERCEPÇÃO DO ESTUDANTE DE 

MEDICINA SOBRE A HOMOFOBIA 

NO AMBIENTE ACADÊMICO E SEU 

IMPACTO NO PROCESSO DE 

ENSINO- APRENDIZAGEM 

Jean Carlos Dias Direito 1 O vício do consentimento do erro 

nos contratos digitais sob a ótica 

da análise econômica do direito 

Mariana Souza de Lima Enfermagem 2 LGBTfobia e o impacto na saúde 

do adulto jovem 

Paula Gabriela Faciola 

Pessoa de Oliveira 

Odontologia 1 Avaliação do perfil periodontal 

dos pacientes atendidos na clínica 

de odontologia do Centro 

Universitário do Estado do Pará 

Odontologia 1 Terapia fotodinâmica 

antimicrobiana como agente 

potencializador da terapia 

periodontal cirúrgica 

Sérgio Fiuza de Mello 

Mendes Filho 

Direito 1 A Constituição Brasileira de 1988 

e o Novo Constitucionalismo 

Latino-Americano: comparação, 

diferenças e intersecções. 

Direito 1 Direito, Injustiça epistêmica e sua 

incidência nas decisões judiciais 
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envolvendo populações indígenas 

amazônicas 

Suzane Alfaia Dias Ciência da 

Computação 

2 Implementando tecnologias de 

aprendizagem adaptativa para 

melhorar a qualidade da 

educação e o acesso à informação 

Wellington Pinheiro de 

Oliveira 

Fisioterapia 1 Avaliação dos efeitos do método 

Watsu em indivíduos com 

transtorno de ansiedade, estresse 

e depressão 

Wiviane Maria Torres 

de Matos Freitas 

Fisioterapia 1 Avaliação dos efeitos da vibração 

de corpo inteiro na densidade 

mineral óssea, qualidade de vida 

e desempenho funcional em 

mulheres com osteoporose 

De acordo com o item 10.3 do Edital: “A atuação como voluntário para 

os projetos das áreas prioritárias deverá ser solicitada via requerimento 

à Coordenação do referido Curso, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 

após a publicação do Resultado Final nos termos deste Edital”. 

Ainda, de acordo com o item 10.4: “O aluno voluntário do 

PIBICT/CESUPA não receberá bolsa e/ou descontos de qualquer 

natureza”. 
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Não Aprovados 

ORIENTADOR(A) CURSOS PROJETO 

Amanda Maia Ramalho Direito Social Commerce e novos e-marketplaces: a 

relação entre consumo, propaganda e uso 

indevido de dados nas redes sociais 

Jackson Cordeiro Lima Medicina Vivências de uma acadêmica de Medicina na 

Metodologia da Problematização na Atenção 

Básica: um relato de experiência 

Larissa Salgado de 

Oliveira Rocha 

Fisioterapia Circuito psicomotor versus gameterapia no 

equilíbrio estático e dinâmico de crianças 

com transtorno de déficit de atenção com 

hiperatividade (TDAH) 

Fisioterapia Influência da associação da cranioacupuntura 

e facilitação neuromuscular proprioceptiva 

sobre a qualidade de vida e funcionalidade 

de membros superiores de pacientes com 

fraqueza muscular decorrentes da covid 

longa. 

Paula Souza da Silva 

Rocha 

Enfermagem Mortalidade materna no Pará: a análise de 

uma série histórica 

Suzy Elizabeth 

Cavalcante Koury 

Direito A exploração ilegal de madeira no estado do 

Pará: a violação a Direitos Humanos e os 

prejuízos ao desenvolvimento da Amazônia 

Vanessa Rocha Ferreira Direito A saúde mental do trabalhador: uma análise 

acerca das doenças ocupacionais como 

consequência provocada pelo excesso de 

trabalho 

Projetos reprovados por conta do não cumprimento dos critérios 

apontados nos itens 3.8, 4.1.2 e/ou 6.6 do Edital. 

 

Belém (PA), 10 de fevereiro de 2022. 

JOÃO PAULO MENDES FILHO 

Vice-Reitor 


