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PROJETOS APROVADOS E APTOS PARA FINANCIAMENTO 
 
 

Nº CONSEPE TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA 

1 070/2016 Edição das obras inéditas de Eulálio Motta (IV Etapa) 

2 031/2018 
Identidade profissional da enfermeira: versões e interpretações dos 
diversos cenários de prática 

3 083/2022 
Efetividade de tecnologias na manutenção de cateteres intravenosos 
periféricos curtos em crianças e adolescentes hospitalizados (ManCIP) 

4 044/2018 Estudo bilíngue da toponímia de Feira de Santana-BA: Português-LIBRAS 

5 168/2013 
Pares-Palinoteca referência do semiárido: ampliação e disponibilização 
pública de imagens palinológicas 

6 024/2015 
Representações sobre o corpo e a doença falciforme: repercussões sobre 
a vida cotidiana, o cuidado e a sexualidade 

7 090/2022 
Reconhecimento precoce da deterioração clínica em adultos atendidos 
em unidades hospitalar e pré-hospitalar 

8 039/2019 
Feira de Santana e o ensino de música escolar na perspectiva dos 
professores. 

9 139/2018 Saneamento sustentável visando o nexo Energia-Água-Alimento 

10 037/2017 
Estudos filogeográficos para a compreensão da origem, expansão e 
diversificação de linhagens de plantas de campos rupestres da chapada 
diamantina 

11 081/2015 
Projeto Atlas Linguístico do Brasil (aLiB): a realização de /t, d/ diante de /i/ 
no nordeste 

12 118/2011 
Ampliação do conhecimento sobre poaceae do Brasil, com ênfase na 
região Nordeste, através de estudos florísticos e taxonômicos 

13 021/2019 
Planejamento e avaliação de novos inibidores de Pteridina Redutase 1 em 
Leishmania major. 

14 036/2020 Computação aplicada ao processo educacional formal e não formal 

15 071/2019 
Colostroterapia, nutrição, crescimento pondero-estatural e 
morbimortalidade de recém-nascidos prematuros de muito baixo peso 
atendidos pelo sistema único de saúde (SUS): estudo de intervenção. 

16 030/2014 Identificação molecular de fungos do Brasil 

17 009/2020 
Caracterização da ictiofauna do rio Itapicuru, na área de influência da 
Santa Luz Desenvolvimento Mineral LTDA. 

18 076/2015 
Utilização de resíduo vegetal da agroindústria como farinhas sucedâneas 
na substituição parcial da farinha de trigo em produtos de panificação 



19 159/2012 
Utilização de ferramentas in silico para a identificação de inibidores de 
enzimas do Mycobacterium tuberculos 

20 082/2022 
Avaliação da Política de Segurança do Paciente em hospitais públicos do 
estado da Bahia, Brasil 

21 102/2021 Gestos em re-existências: arte-fatos a f(r)iccionarem multipli-cidades 

22 144/2007 
Estudo de propriedades óptica, infravermelha e raios-X de sistemas 
binários de raio-X, variáveis e da associação estelar de ER Eridani 

23 064/2022 
A trajetória dos professores de Química: um estudo sociológico para 
escolha e a permanência dos egressos na docência 

24 017/2022 
Análise de livros didáticos de matemática para a educação básica: uma 
abordagem por meio de redes semânticas de cliques 

25 038/2015 
Agroecologia e produção orgânica no sertão baiano: trilhas da educação e 
da qualidade da vida rural 

26 038/2021 
Marcadores imunológicos e microbiológicos da periodontite e sua relação 
com a reação hansênica 

27 046/2019 
Análise da adaptação marginal e interna de copings sobre implantes 
obtidos pelos sistemas convencional e cad-cam 

28 087/2012 O estatuto da cidade e a regulamentação das zeis 

29 023/2021 
Análise do processo de formação profissional na atenção primária à 
saúde nos cursos de graduação na área da saúde na Bahia/Brasil 

30 118/2021 Recursos genéticos e melhoramento genético da mangueira 
31 086/2020 Risco cardiovascular e fatores associados na doença renal crônica 

32 016/2011 
Modelagem e otimização termodinâmica do processo de crescimento e 
conversão de substratos de leveduras e bactérias 

33 016/2014 
Estudo fitoquímico e avaliação biológica das partes aéreas de dioclea 
vigata (Rish.) Amsh 

34 117/2012 
Fabricação e caracterização de nanopartículas para o estudo de 
interações entre biomoléculas e substratos sintéticos 

35 115/2021 
Letramento acadêmico: práticas de leitura e de escrita no contexto das 
licenciaturas 

36 162/2011 
Desenvolvimento de tecnologia para processamento de frutas cultivadas 
no semi-árido baiano 

37 029/2018 
Discriminação e caracterização fenológica da cobertura vegetal a partir de 
séries temporais do sensor MODIS no Polo de Desertificação de 
Jeremoabo BA 

38 047/2019 
Potencial de isolados fúngicos e bacterianos da coleção de culturas de 
microrganismos da Bahia (CCMB) no manejo de doenças de plantas 

39 032/1998 Flora da Bahia 

40 003/2022 
Avaliação e acompanhamento da aptidão física, nível de atividade física, 
comportamento sedentário, incapacidades e biomarcadores em pessoas 
com doença falciforme 

41 063/2022 
Principais métodos estatísticos e de aprendizado de máquina na ciência 
de dados: aplicações em diferentes áreas de conhecimento 

42 149/2013 
Paleovegetação da Mata Atlântica da Bahia: Estudo palinológico de 
sedimentos da Lagoa Encantada, Ilhéus-BA 

43 065/2021 
Estudo sobre desempenho e qualidade em Sistemas de Recomendação 
para Ecommerce 

44 094/2017 
Fatores preditores da cronificação e persistencia da dor em pacientes com 
disfunção temporomandibular 

45 029/2008 
Análise e projeto de controladores robustos e/ou adaptativos aplicados a 
plantas industriais 

46 124/2011 Avaliação da qualidade sensorial de alimentos e bebidas 



47 081/2021 
Desenvolvimento de estimadores embarcados para a análise biomecânica 
da caminhada antropomórfica aplicado a uma órtese robótica para 
membros inferiores 

48 019/2018 

Dimensionamento e implantação de uma micro-rede híbrida para geração 
de energia renovável com finalidade de pesquisa aplicada, ensino e 
extensão 

 
 

Feira de Santana, 23 de novembro de 2022. 
Coordenação de Pesquisa 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 


