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no âmbito do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA (PIBIC/CNPq), referente ao Edital nº 033/2020, em ordem classificatória, no 

anexo deste edital. 
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Proponente Título do Plano de Trabalho Situação 

541.547.239-87 
Profissionais da área da saúde e o impacto do Covid-

19 em suas práticas laborais, saúde e bem-estar. 
HOMOLOGADO 

003.522.630-75 
Conhecimento sobre a gestão de resíduos de serviços 
de saúde pelos acadêmicos do curso de odontologia. 

HOMOLOGADO 

003.522.630-75 

Exposição aos agrotóxicos e o uso de psicotrópicos 

por agricultores de um município da serra 

catarinense – fase III. 
HOMOLOGADO 

003.522.630-75 
Relação entre a exposição a agrotóxicos com a 

disfunção renal – fase II. 
HOMOLOGADO 

945.976.420-72 
Violências de gênero no campo educacional: 

prevenção e enfrentamento. 
HOMOLOGADO 

933.108.629-68 
As contribuições do PIBID e Residência Pedagógica 

na formação inicial e continuada de professores. 
HOMOLOGADO 

992.134.780-20 
Avaliação de substâncias químicas nas portarias de 

potabilidade da água para consumo humano. 
HOMOLOGADO 

992.134.780-20 
Descarte de resíduos de prevenção à Covid-19 pela 

população. 
HOMOLOGADO 

491.195.750-68 
Perspectiva da formação humana no curso de 

medicina em época de pandemia do coronavírus.  
HOMOLOGADO 

909.716.719-15 Divulgação científica e inovação na educação. HOMOLOGADO 

001.760.540-73 
Educação e filosofia: modos de compor experiências 

no pensamento a partir da arte e da música. 
HOMOLOGADO 

490.360.419-53 
Avaliação qualitativa do conhecimento dos 

estudantes de medicina acerca da alimentação 

vegetariana.  

NÃO HOMOLOGADA 
Não atendimento ao item 5.6 do 

Edital 033/2020. 

490.360.419-53 
Qualidade de vida no trabalho dos profissionais da 
saúde em tempo do novo coronavírus COVID-19. 

NÃO HOMOLOGADA 
Não atendimento ao item 5.6 do 

Edital 033/2020. 

 


