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RESULTADOS DO EDITAL PROBIC SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 

 

Seguem abaixo, em ordem alfabética, os projetos contemplados pelo edital PROBIC 

(Programa de Bolsas de Iniciação Científica), edição segundo semestre de 2021: 

 

1. A influência do UNASP no desenvolvimento do bairro Capão Redondo  

2. A Influência de características individuais e diferenças escolares no raciocínio 

moral de adolescentes 

3. A influência das redes sociais na satisfação corporal e no comportamento 

alimentar de estudantes universitários  

4. Análise dos efeitos socioambientais da desapropriação da antiga fazenda IAE 

5. Avaliação da presença de luto traumático e saúde mental decorrentes da 

pandemia da COVID-19 

6. Avaliação da relação entre luto traumático e medidas de saúde mental na 

pandemia da COVID-19 

7. Elaboração e avaliação de um curso autoaprendizagem on-line sobre organização 

do tempo para estudantes universitários 

8. Entre a Serra, a lama e o mar: a construção da paisagem urbana de 

Caraguatatuba/SP, entre os séculos XIX e XXI 

9. Entre memórias e lacunas: a importância do UNASP-SP como referência cultural 

no bairro Capão Redondo 

10. Estilo de Vida Saudável, Saúde e Covid-19 



 

3 

11. Fatores de influência da não adesão do tratamento de pacientes com diagnóstico 

de hipertensão arterial 

12. Geotecnologias aplicadas à modelagem de processos hidrometeorológicos com 

ênfase em desastres ambientais 

13. Impacto da pandemia Covid-19 no comportamento e no consumo alimentar de 

trabalhadores e profissionais da área da saúde 

14. Jogos adventistas e memória religiosa: Um estudo da recepção do aplicativo 

Heroes 2 em uma proposta de adaptação transmidiática 

15. Jogos adventistas e memória religiosa: uma proposta de adaptação transmidiática 

16. Materiais mais eficientes termicamente 

17. Ou fábrica ou Instituto Disciplinar: a tutela jurídica do Juizado Privativo de Menores 

à população infanto-juvenil imigrante na capital paulista (1925-1930) 

18. Visão Computacional Aplicada 

19. Vulnerabilidade ambiental em áreas agrícolas da bacia hidrográfica do Ribeirão 

Pinheiros 

 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________________ 

Dr. Allan Novaes 

Pró-reitor de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional 

Presidente do Comitê de Avaliação do PROBIC 2021 

 


