
                                                                                                           

 
EDITAL 79/2020 – PROGRAMA DE APOIO A EQUIPES DE PESQUISA  

 
RESULTADO 

 
 

CCG 

  Afonso Carneiro Lima Análise da Competitividade e Mapeamento de Clusters Setoriais. 

Fernando Luiz Emerenciano Viana 
O Trade-off de Bem-estar Animal na Produção: uma aplicação na avicultura de 
postura. 

José Milton de Sousa Filho 
Capital Social e Corrupção: Efeitos na Qualidade da Democracia e na Distribuição da 
Riqueza. 

Randal Martins Pompeu   

Elaboração de Projeto Político-Pedagógico e desenvolvimento de plataforma para 
integração, análise e mensuração de impacto social do Centro de Formação 
Profissional (CFP) da Universidade de Fortaleza para atender as demandas de 
qualificação profissional e de geração de renda das comunidades vulneráveis PÓS 
COVID -19. 

  CCJ 

  

Ana Maria D Avila Lopes 
Direitos humanos e empresas: mecanismos dialógicos e alternativos para a solução de 
conflitos de direitos humanos no âmbito empresarial decorrentes da pandemia da 
covid-19. 

Ana Virginia Moreira Gomes 
Vulnerabilidades do planejamento governamental na pandemia do COVID-19: análise 
empírica da racionalidade decisória dos tribunais brasileiros em demandas 
trabalhistas e assistenciais. 

Lilia Maia de Morais Sales   
Gestão de Conflitos, Habilidades do Século XXI e Ensino Jurídico: O Exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) como norteador das práticas de ensino. 

Martonio Mont'Alverne Barreto Lima 
Democracia, Pluralismo no Constitucionalismo Autoritário - O Supremo Tribunal 
Federal e a Constituição do Brasil de 1967/1969. 

Natércia Sampaio Siqueira  
Tributação e desigualdade social: análise e propostas de políticas fiscais para o 
enfrentamento da crise COVID-19 que vise à retomada do crescimento econômico 
sustentável e a melhoria da distribuição de riqueza. 

Nestor Eduardo Araruna Santiago 
Prisão preventiva, COVID-19 e duração razoável do processo: Fixação de parâmetros 
jurisprudenciais para a identificação do "caso complexo" nas câmaras criminais do 
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.  

Rômulo Guilherme Leitão 
A responsabilidade jurídico do Estado decorrente da utilização de armas autônomas 
controladas por inteligência artificial.  

CCT 

  
João Batista Furlan Duarte 

Internet of Health (IoH): Uma ferramenta de e-Health para monitorização de sinais 
vitais em homecare utilizando tecnologias de IoT. 

Josué Viana de Castro Neto Simulador para pericardiocentese - Concepção, contrução e validação.  

Maria Andréia Formico Rodrigues 
Jogo Transformacional Adaptativo como Ferramenta Gráfica de Aprendizado, 
Simulação e Combate ao Câncer. 

Maria Elizabeth Sucupira Furtado 
Políticas de governança para uso de assistentes inteligentes, livres de vieses 
discriminatórios de interação aplicados ao cidadão de serviços públicos da área de 
Saúde. 

Sheila Cavalcante Pitombeira O Saneamento Básico como Garantia ao Direito à Saúde e ao Bem-estar na Cidade. 

 
 
 
 



 

CCS 

  
Adriana Rolim Campos Barros   

Desenvolvimento e availação do efeito antinociceptivo de uma formulação oral 
contendo eucaliptol em modelo experimental de odontalgia. 

Aline Veras Morais Brilhante Avaliação do profissionalismo na formação médica.  

Alexandre Braga Liborio 
Avaliação da reserva ovariana e disfunção endotelial de mulheres com sindrome 
nefrótica idiopática.  

Ana Cristina de Oliveira Monteiro 
Moreira 

Expressão em plataforma animal de frutalina, uma proteína de interesse biomédico e 
biotecnológico. 

Ana Maria Fontenelle Catrib 
Gordofobia na formação acadêmica do ensino superior: estudo com discentes da área 
da saúde. 

Ana Paula Vasconcellos Abdon  
Panorama de saúde e medidas terapêuticas no enfrentamento da COVID-19 em uma 
Operadora de Saúde Suplementar no Brasil. 

Christina César Praça Brasil      Validação de tecnologia eHealth de apoio à cessação do tabagismo. 

Geraldo Bezerra da Silva Junior   
Renal Health: ferramentas tecnológicas para rastreamento, monitoramento e 
aderência ao tratamento na doença renal crônica de diversas causas. 

Jeová Keny Baima Colares  
História natural e patogênese da doença pelo coronavírus 2019: fatores prognósticos 
precoces e influência da terapia adjuvante na ocorrência de complicações. 

Karla Maria Carneiro Rolim 
Efetividade de uma tecnologia M-Health na amamentação exclusiva e doação de leite 
materno: Estudo clínico randomizado. 

Leonardo José Barreira Danziato  
Violência de gênero no contexto pós isolamento social da pandemia do Covid-19: 
Uma proposta de intervenção em urgência subjetiva com mulheres em situação de 
vulnerabilidade e risco. 

Luana Elayne Cunha de Souza Assimetrias ideológicas e a essência da psicologia política no Brasil.  

Luiza Jane Eyre de Souza Vieira 
Perspectivas e desafios do aprimoramento do Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional: uma abordagem de métodos mistos. 

Maria Vieira de Lima Saintrain 
Doença cardiovascular em uma coorte de idosos: Similaridades e Desigualdades da 
demanda de atendimento por homens e mulheres. 

Normanda Araujo de Morais  
O impacto da pandemia pelo Coronavírus na vida de famílias brasileiras em situação 
de vulnerabilidade. 

Raimunda Magalhães da Silva 
Análise de modelos de desospitalização de pacientes crônicos dependentes de 
ventilação mecânica: comparação entre SUS e Saúde Suplementar. 

Virginia de Saboia Moreira Cavalcanti 
Projeto Cuidar-Psi: avaliação da eficácia da psicoterapia no período da pandemia do 
COVID-19. 

 


