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 COORDENADOR PROJETO MODALIDADE 

Cláudio Azevedo Peixoto Júnior 
Conselhos consultivos informais como driver para competitividade das 
MPES. 

Modalidade 3 

Daiane Mülling Neutzling 
Engajamento de stakeholders no desenvolvimento do ecossistemas de 
impacto: Desafios e Potenciais.  Modalidade 1 

Fernando Luiz Emerenciano Viana 

A Transição para a Economia Circular da Cadeia de Suprimento da Indústria 
de Embalagens Plásticas no Brasil: lições a partir da experiência de países 
da União Europeia. 

Modalidade 1 

Jose Sarto Freire Castelo 
 Atitudes implícitas do consumidor frente ao consumo de marcas de 
vestuários e alimentos. Modalidade 1 

Larissa Maciel do Amaral Cluster marítimo do Ceará como estratégia de desenvolvimento regional. Modalidade 3 

Leonardo Mendes Lacerda de Menezes Identidade Social de Empreendedores de Conteúdo Brasileiros. Modalidade 3 

Lucas Lopes Ferreira de Souza Análise do quadro longitudinal de tendências de consumo no Brasil. Modalidade 1 

Luiz Stephany Filho 
Fatores críticos de sucesso de um parque tecnológico: Tendências e novos 
modelos.  

Modalidade 2 

Marcus Mauricius Holanda 

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. 

Modalidade 2 

Naiderson Ferreira de Lucena 

Direcionadores e barreiras para o startups sociais e aceleradoras, revisão 
sistemática da literatura com a análise das variáveis da base de dados GALI 
Entrepreneurship Database. 

Modalidade 3 

Oderlene Vieira de Oliveira 
Gestão Baseada em Orçamento no Contexto de uma Economia em 
Transição Institucional: proposição de modelo. Modalidade 1 

Ralciney Marcio Carvalho Barbosa 
Esporte como ferramenta no desenvolvimento de práticas de ESG nas ações 
de responsabilidade social universitária. Modalidade 3 

Rômulo Alves Soares 

Independência do conselho de administração e sustentabilidade nas 
organizações: O papel do conselheiro não indicado por acionistas 
controladores em diferentes ambientes institucionais.  

Modalidade 1 

Sérgio Henrique Arruda Cavalcante 
Forte 

Influência da Educação 4.0 no Desempenho em Inovação das Instituições de 
Ensino Superior Privadas Brasileiras. Modalidade 1 

Viviana Menezes Costa Efeito país no consumo de vinhos orgânicos.  Modalidade 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CCJ 

   COORDENADOR PROJETO MODALIDADE 

Aline Veras Leite Mota 

Os impactos das teses relativas aos temas de repercussão geral firmadas 
nos Recursos Extraordinários pelo STF que tratam sobre os medicamentos 
experimentais e sem registro na Anvisa (RE n. 657.718) e sobre os 
medicamentos de alto custo (RE n. 566.471) na Judicialização da Saúde 
Pública no Estado do Ceará. 

Modalidade 3 

Ana Cecília Bezerra de Aguiar 

A prestação da tutela jurisdicional à mulher por meio dos grupos reflexivos 
de gênero com homens autores de violência: Um estudo de caso do núcleo 
de atendimento ao homem autor de violência contra a mulher (NUAH).  

Modalidade 3 

Ana Maria D'Ávila Lopes 

A constitucionalidade da incorporação das iniciativas estrangeiras e 
internacionais de proteção dos neurodireitos humanos no ordenamento 
jurídico brasileiro. 

Modalidade 1 

Beatriz de Castro Rosa  
Direito, Novas Tecnologias e a inteligência artificial como ferramenta de 
gestão jurídica Modalidade 2 

Francisco das Chagas Sampiao Medina 

Os desafios da concorrência nos mercados digitais das big techs: Modelo de 
regulação econômica e a proposta de delimitação de competências a partir 
de estudos de caso.  

Modalidade 3 

Gina Vidal Marcilio Pompeu 
A questão climática e a aposta no hidrogênio verde: Conciliação legal entre o 
crescimento econômico, o desenvolvimento humano e a preservação 
ambiental. 

Modalidade 1 

Joyceane Bezerra de Menezes 

A aplicação da curatela pelo Judiciário após a Lei Brasileira de Inclusao da 
Pessoa com Deficiencia e sua (in)adequacao  Convencao sobre os Direitos 
da Pessoa com Deficiencia. 

Modalidade 1 

Julia Mattei de Oliveira Maciel 
Vivências, conflituosidades e percepção de direitos durante a era 
bolsonarista no Brasil. Modalidade 2 

Mônica Mota Tassigny 

Diálogo entre direito, arte e cultura de paz na prevenção e combate ao 
bullyng no ambiente escolar: Perspectivas de atuação de uma universidade 
ecotecnológia no contexto da cybercultura. 

Modalidade 1 

Nestor Eduardo Araruna Santiago 
Vamos fazer negócio? O Acordo de Não Persecução Penal e o Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará. Modalidade 1 

Patrícia Moura Monteiro Cruz 
A responsabilização das plataformas eletrônicas na exploração do trabalho 
infantil na nova indústria do entretenimento digital. Modalidade 3 

Lilia Maia de Morais Sales 

Mediação e gestão de conflitos para um paradigma de consensualidade: 
Criação, desenho e sistematização de método e treinamento para o 
fortalecimento do sistema de justiça e aprimoramento do acesso à justiça.  

Modalidade 1 

Natércia Sampaio Siqueira 
Comunicação do direito tributário na era digital: para a realização de uma 
prática tributária justa. Modalidade 1 

 
 
 

CCT 

   COORDENADOR PROJETO MODALIDADE 

Adriano Bessa Albuquerque 
Reconhecimento de Imagens otimizando a identificação de cicatrizes de 
queimadas, gerando alertas e novos conhecimentos via correlações. Modalidade 1 

Daniel Almeida Chagas 
Prova de Conceito de Dispositivo Localizador Indoor/Outdoor baseado em 
emissores pessoais de radiofrequência. Modalidade 2 

João Batista Furlan Duarte 
Deepbones: Utilização de deep learning para identificação de idade óssea 
em radiografia carpal. Modalidade 1 

João José Vasco Peixoto Furtado 
Utilização de Redes Complexas para Caracterizar Partes de Processos 
Jurídicos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Modalidade 1 

Juliano de Oliveira Pacheco 
Estudo de Topologias de Carregadores de Bateria, Níveis de Potência de 
Carregamento e Infraestrutura para Veículos Elétricos e Híbridos Plug-in. Modalidade 2 

Ítalo Linhares Salomão Otimização estrutural de fundações para torres eólicas onshore. Modalidade 3 

Raimir Holanda Filho 
Implementando segurança em dispositivos IoT utilizados na solução de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Modalidade 1 

 



 
 
 
 

CCS 

   COORDENADOR PROJETO MODALIDADE 

Adriana Rolim Campos Barros 
Avaliação do potencial neuroprotetor da metformina em modelo experimental 
de acidente vascular cerebral em zebfrafish adulto. Modalidade 1 

Ana Cristina de Oliveira Monteiro 
Moreira 

Expressão em plataforma animal de frutalina, uma proteína de interesse 
biomédico e biotecnológico. Modalidade 1 

Ana Patrícia Oliveira Moura Lima 

Perfil nutricional, alimentar e comportamental de crianças com transtorno no 
espectro autista acompanhadas em ambulatório de referência no Estado do 
Ceará. 

Modalidade 2 

Ana Paula Pires Lazaro de Oliveira 
Manifestações clínicas, complicações e fatores prognósticos de pacientes 
internados devido à infecção por coronavírus (Covid-19) em Fortaleza, 
Ceará. 

Modalidade 3 

Ana Paula Vasconcellos Abdon 
Avaliação do perfil epidemiológico, funcional e dos biomarcadores 
inflamatórios em adultos com dor cervical crônica.  Modalidade 3 

Angelo Roncalli Alves e Silva 
Desenvolvimento de scaffolds a base de derivados de gelatina para o 
tratamento de feridas crônicas. Modalidade 2 

Antonio Augusto Ferreira Carioca 
Gordofobia na percepção de estudantes da área de saúde: estudo de 
abordagem mista em escolas profissionalizantes e universidades. Modalidade 1 

Antonio Edson Rocha Oliveira 
Caracterização genômica, filogenética e transcriptômica de lectinas na família 
Moraceae. Modalidade 2 

Christina César Praça Brasil 
Avaliação dos efeitos percebidos da utilização do aplicativo tabcess como 
suporte tecnológico aos grupos para a cessação do tabagismo. Modalidade 1 

Cristina de Santiago Viana Falcão 
Gordofobia na parcepção de estudantes em formação de escolas 
profissionalizantes e universitários da área de saúde.  Modalidade 3 

Cynthia de Freitas Melo Lins 
Avaliação da eficácia da assistência em saúde mental na Atenção Básica da 
Rede de Atenção Psicossocial. Modalidade 1 

Danielle Malta Lima 
Vigilância de Síndrome Febril Aguda Indeterminada: caracterização 
etiológica, epidemiológica, clínica e laboratorial. Modalidade 1 

Dionne Bezerra Rolim  Melioidose no Ceará: Estudo laboratorial, ambiental e clínico epidemiológico.  Modalidade 1 

Felipe Domingos de Sousa 

Desenvolvimento e caracterização de membranas poliméricas com ação 
cicatrizante, compostas por hemiceluloses e fitoquímicos de Punica 
granatum. 

Modalidade 2 

Fernanda Martins Maia Carvalho 
Amiloidose hereditária relacionada a mutação no gene TTR: aspectos 
clínicos, laboratoriais e neurofisiológicos. Modalidade 1 

Guilherme Pinheiro Ferreira da Silva 
Implementação, viabilidade e efeitos de um programa de reabilitação 
pulmonar para pacientes com síndrome pós-covid-19 no estado do Ceará. Modalidade 2 

Jeová Keny Baima Colares 

Vigilância sentinela de síndrome gripal na atenção primária de saúde: 
etiologia, diagnóstico diferencial, prognóstico, variantes virais e efetividade 
vacinal. 

Modalidade 1 

Karina Pedroza de Oliveira 
Percepção de gestores, profissionais e usuários em relação ao Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional. Modalidade 3 

Karla Maria Carneiro Rolim 
Validação clínica do aplicativo móvel Amamente e Doe® para a autoeficácia 
materna na amamentação e doação de leite humano.  Modalidade 1 

Leonardo José Barreira Danziato 
Violência de gênero contra a mulher: uma proposta de escuta e intervenção 
com as mulheres e com os filhos. Modalidade 1 

Letícia Leite Bessa 
Desvelando e enfrentando preconceitos: Um estudo com escolas públicas 
municipais de Fortaleza. Modalidade 3 

Lia Silveira Adriano 
Saúde do manipulador de alimentos: Como está a saúde de quem prepara 
nossas refeições? Modalidade 2 

Livia Silva de Almeida Fontenele 
Indução da produção de anti-SARSCoV-2 anticorpos IgG no leite humano de 
mulheres vacinadas contra COVID-19. Modalidade 3 

Louhanna Pinheiro Rodrigues Teixeira 

Avaliação de influência de linker clivável e não clivavel na correta expressão, 
enovelamento e oligomerização de Frutalina recombinante expressa em 
células de mamíferos. 

Modalidade 2 

Lucas Guimarães Bloc 
A eficiência da intervenção interdisciplinar na recuperação de pessoas com 
transtornos alimentares. Modalidade 1 

Luciana Andrade da Mota Sampaio 
Avaliação da sexualidade de mulheres com câncer de mama e de suas par-
cerias afetivas.  Modalidade 3 

Luciana Maria Maia Viana 
Experiências acadêmicas e permanência estudantil: Um estudo sobre 
racismo, sexismo, LGTBfobia e capacitismo no ensino superior (Ano II).  Modalidade 1 

Luiz Carlos Trevia Morais Correia Viana Perfil das alterções periapicais em pacientes tabagistas.  Modalidade 3 



Marcelo Borges Cavalcante 
Efeitos da estimulação ovariana repetida no envelhecimento gonadal e no 
comportamento de camundongos. Modalidade 1 

Maria Alix Leite Araujo Queiroz 

Condições clínicas e avaliação do estado de saúde de crianças notificadas 
com sífilis congênita em 2015, durante o desabastecimento de penicilina no 
Brasil. 

Modalidade 1 

Normanda Araujo de Morais 
Adaptação e verificação da eficácia de um programa de promoção de saúde 
mental e resiliência em crianças afetadas pelo Covid-19. Modalidade 1 

Rachel Cassiano de Sousa Vivência da gagueira por adultos: Sentidos, ações e interpretações.  Modalidade 3 

Thiago Medeiros da Costa Daniele 
Vulnerabilidade em saúde da população em envelhecimento ativo da região 
nordeste: Análise comparativa entre o meio urbano e rural.  Modalidade 1 

 
 


