
 
 

 

EDITAL 011/2019 

RESULTADO 
 

 

PROCESSO SELETIVO DE PESQUISA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO 

 

 

SELECIONADOS: 

 
 

Pesquisador Responsável Projeto de Pesquisa 
Adriana Faria Lima  

 
Violência no trabalho: percepção dos profissionais na área da saúde 

 

Aline David Silva 
 

Avaliação da composição corporal de praticantes de CROSSFIT®: comparação 
entre dobras cutâneas e bioimpedância 
 

Ana Paula de Queiroz Mello 
 

Programa educação alimentar: integrando ciência, escola e saúde 
 

Beatriz Duarte Palma Xylaras 
 

Bem-estar em estudantes universitários: efeitos de prática de mindfulness 
sobre marcadores de ritmicidade biológica 
 

Carla Maria Maluf Ferrari 
 

Adesão terapêutica em idosos 
 

Danila Torres Leite 
 

Desenvolvimento de recursos didáticos para divulgação científica e para o 
processo de ensino e aprendizagem na área de saúde 
 

Deise Cristina Oliva Caramico  Favaro 
 

Perfil epidemiológico dos nascidos vivos com defeitos no tubo neural no 
município de São Paulo  
 

Eliana  de Aquino Bonilha 
 

Perfil epidemiológico das cardiopatias congênitas no município de São Paulo 
 

Fábio Mitsuo Lima 
 

Seleção de aptâmeros específicos contra troponina cardíaca nitrada 
 

Ivonete Sanches Giacometti Kowalski 
 

Adesão, religiosidade e qualidade de vida de pacientes tratados por câncer de 
tireoide 
 

Karina Durce 
 

Efeitos de um programa de estimulação de habilidades motoras e consciência 
corporal para promoção e adoção de hábitos de vida saudáveis 
 



 
 

 

Leide de Almeida Praxedes 
 

Estudo preliminar para a implantação de serviços de aconselhamento genético 
na Clínica escola Promove do CUSC 
 

Luciane  Vanconcelos Barreto de Carvalho 
 

Proposta de apresentação e avaliação do instrumento assist a equipe 
multiprofissional de uma unidade básica de saúde 
 

Mariana Del Ben Mayer 
 

Desenvolvimento e caracterização físico-química de biopolímeros comestíveis 
à base de amidos modificados de mandioca e caseína adicionado de amaranto 
(Amaranthus caudatus L.) irradiados com feixe de elétrons 
 

Marjorie Mendes  Marini e Souza 
 

Análise genômica comparativa de bactérias da microbiota intestinal. 
 

Norma Fumie Matsumoto 
 

Qualidade da atenção pré-natal frente ao aumento da sífilis 
 

Paulo Roberto Veiga Quemelo  
 

Desenvolvimento e avaliação de aplicativo móvel para o autogerenciamento da 
funcionalidade em pacientes com lombalgia 
 

Renato Borges Tesser 
 

Análise da qualidade de espermatozoides humanos destinados à reprodução in 
vitro 
 

Rosimeire Aparecida do Nascimento 
 

O desenvolvimento de bebês em acolhimento institucional e a relação afetiva 
entre bebês e cuidadoras 
 

Thiago Yukio Fukuda 
 

Comparação da cinemática e força concêntrica e excêntrica dos músculos do 
complexo propulsor do membro inferior em corredores com e sem dor 
femoropatelar 
 

Vanda Lucia Vitoriano do Nascimento 
 

Violências, saúde e direitos humanos: práticas sociais no cotidiano de 
comunidades na zona sul da cidade de São Paulo 
 

  
 

IMPORTANTE: 

Os docentes responsáveis pelos projetos aprovados receberão, no dia 07/05, informações 

adicionais sobre os próximos passos para processo de seleção dos alunos de Iniciação 

Cientifica 

 

Atenciosamente, 

 
Secretaria Geral 

06 de maio de 2019. 


