
 

 

ATA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 
DE PROJETOS DE PESQUISA PARA CONCORRER A BOLSA 

FUNADESP – EDITAL N. 02/2017  
 
  

 
O CEPeD (Centro de Estudo e Pesquisa do Desenvolvimento Regional) do 
Unifafibe, no uso de suas atribuições, declara a quem possa interessar, que na data 
de 11 de outubro, foi formada Comissão Especial para Avaliação e Seleção de 09 
(nove) Projetos de Pesquisa, submetidos à primeira fase do processo seletivo para 
bolsas Funadesp, com previsão de vigência a partir de fevereiro de 2018.  
 
A Comissão Especial foi coordenada pela Profa. Me. Claudia Teixeira-Arroyo e 
composta por 19 (dezenove) Professores-pesquisadores, do UNIFAFIBE e 
colaboradores externos, convocados pelo CEPeD e que não estavam participando 
desta seleção, para a avaliação dos projetos.  
 
Foram apresentados para a Comissão os Projetos protocolados para serem 
selecionados, juntamente com formulário de avaliação próprio para a pontuação 
dos trabalhos, de acordo com o edital 02/2017.  
 
Todos os Projetos, sem a identificação de autoria, receberam três Pareceres da 
Comissão Especial baseados nos critérios técnicos do Edital e da Funadesp. Como 
resultado dessa avaliação, foram selecionados para a segunda fase os seguintes 
Projetos de Pesquisa: 
 

 Avaliação da Saúde Psicológica de Professores da Educação Básica de Bebedouro 
(SP): efeitos para o trabalho e formação discente. 

 

 Caracterização psicossocial de usuários do sistema público em níveis primário e 
secundário de atenção à saúde 

 

 A judicialização da saúde: requerimentos de medicamentos, próteses e órteses ao 
Juizado Especial Cível – anexo UNIFAFIBE, no ano de 2017, e seus reflexos 
econômicos para o município de Bebedouro/SP 

 

 Índice de satisfação ao atendimento e qualidade de vida dos pacientes atendidos 
pelo projeto de extensão em Fisioterapia Neurofuncional da clínica escola 
UNIFAFIBE. 

 

 Validação de um instrumento de avaliação da qualidade de vida relacionada à 
doença em pacientes com diabetes 

 
 



 

 

 Influência da Capacidade Cardiorrespiratória sobre a função cognitiva de Idosos 
 

 Eficiência agronômica do feijoeiro irrigado em função da fixação biológica e da 
adubação nitrogenada em cobertura 

 
 

Os Pesquisadores responsáveis pelos projetos aprovados na primeira fase deverão 
submeter suas propostas à FUNADESP, até 23 de outubro de 2017, juntamente 
com as demais exigências do Edital interno 02/2017 
(http://unifafibe.com.br/controlesite/pesquisa_ceped/editais/19/1504045729pror
rogado_edital_ceped_unifafibe_2_2017.pdf).  
 
Uma vez selecionados na segunda fase pela Funadesp, o recebimento da Bolsa tem 
como condição final que o Pesquisador esteja vinculado ao Centro Universitário 
UNIFAFIBE nos anos 2018/2019. O bolsista FUNADESP/UNIFAFIBE 
selecionado fica com a atribuição de participar da próxima Comissão Especial para 
seleção de novos Projetos Funadesp. 
 
 
Bebedouro, 21 de outubro de 2017. 

 

 

 

Profa. Me. Claudia Teixeira-Arroyo  
Coordenadora da Pós-Graduação e do Centro de Estudo de Pesquisa de 
Desenvolvimento Regional  
Centro Universitário UNIFAFIBE  
 
  
  

 


