
         RESULTADO 1ª FASE  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2018-2019                 

Observação: Os projetos que são dispensados de apreciação pelo comitê de ética (CEP/CEUA) devem aguardar o período de indicação dos alunos – 29 de agosto a 02 de 

setembro de 2018. 

Fortaleza, 30 de Maio de 2018. 
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CURSO: MEDICINA 

ÁREA: EDUCAÇÃO MÉDICA 
NOME DO PROJETO NOME DO ORIENTADOR SITUAÇÃO 

Adaptação transcultural e validação de um questionário de nomofobia 
para uma amostra da população brasileira 

Marcos Kubrusly 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do 
CEP/CEUA na Secretaria de Cursos – Prazo para 
entrega: 29 de junho a 15 julho de 2018 

Avaliação da competência na realização de intubação orotraqueal de 
estudantes do 4º ano do curso de medicina 

Grijalva Otávio Ferreira da Costa 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do 
CEP/CEUA na Secretaria de Cursos – Prazo para 
entrega: 29 de junho a 15 julho de 2018 

Avaliação da competência na habilidade em intubação orotraqueal 
por meio do modelo de treinamento 

Grijalva Otávio Ferreira da Costa 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do 
CEP/CEUA na Secretaria de Cursos – Prazo para 
entrega: 29 de junho a 15 julho de 2018 

Desenvolvimento e validação de um aplicativo para ensino de 
eletrocardiograma para alunos de graduação 

Carlos José Mota de Lima 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do 
CEP/CEUA na Secretaria de Cursos – Prazo para 
entrega: 29 de junho a 15 julho de 2018 

Elaboração de recurso didático para aulas práticas de histologia 
humana 

Diva da Silva Tavares 
Aguardando apresentação da carta de aprovação do 
CEP/CEUA na Secretaria de Cursos – Prazo para 
entrega: 29 de junho a 15 julho de 2018 

Desenvolvimento e validação de um aplicativo para aprendizado 
baseado em problemas em grandes grupos de alunos de graduação 

Arnaldo Aires Peixoto Júnior Não classificado 

Daniele Rocha Queiroz Lemos 

Coordenação de Pesquisa e Extensão do Curso de Medicina 

Centro Universitário Christus – UNICHRISTUS 


