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1.	INTRODUÇÃO	
	

O	 relatório	 apresentado	 a	 seguir	 se	 refere	 às	 atividades	 desenvolvidas	 pelo	 Núcleo	

Institucional	 de	 Pesquisa	 da	 FACISB	 (NIP-FACISB)	 no	 ano	 de	 2018.	 Estas	 atividades	 foram	

coordenadas	e	executadas	pela	Comissão	do	NIP	 (apresentada	abaixo)	e	serão	detalhadas	a	

seguir.	Resumidamente,	as	atividades	compreendem:	

-	Realização	de	reuniões	ordinárias	e	extraordinárias	do	Núcleo.	

-	 Organização	 e	 acompanhamento	 de	 processos	 seletivos	 para	 o	 ingresso	 de	 novos	 alunos	

junto	ao	Programa	Institucional	de	IC	e	acompanhamento	dos	alunos	vigentes.	

-	Gestão	dos	recursos	do	Programa	de	Apoio	ao	Pesquisador	(PAP)	

-	Divulgação:	Mural	eletrônico	“Publicação	Científica”	

-	Divulgação:	Realização	do	III	Encontro	de	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão	(III	EEPE)	

-	Divulgação:	Participação	efetiva	na	criação	e	lançamento	da	revista	Manuscripta	Medica	

	
2.	COMISSÃO	
Nomeada	pelo	Diretor	Geral	da	FACISB	de	acordo	com	o	Ato	de	Designação	–	DG.	16.2016,	foi	

posteriormente	 reformulada	por	 2	 vezes	 (Atos	de	Designação	–	DG.12.2017	e	DG.13.2017).	

Esta	 comissão,	 vigente	 até	 o	 final	 de	 2018,	 perdeu	 alguns	 de	 seus	 membros	 devido	 ao	

desligamento	dos	mesmos	da	FACISB	ou	do	Hospital	de	Câncer	de	Barretos	(HCB).		

Composição:	

! Coordenador	

! Representantes:	

• UEM	

• 	IESCS	

• 	CEUA	

• 	IEP	

• 	Corpo	Docente	

• 	Studium	Generale	(SG)	

• 	Hospital	Simulado	

Sendo:	

I	-	Coordenador	do	NIP	-	Profa.	Dra.	Maria	Luiza	Nunes	Mamede	Rosa;	
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II	 -	 Representante	 da	 Unidade	 de	 Educação	 Médica	 (UEM)	 -	 Profa.	 Dra.	 Céline	 Marques	

Pinheiro;	

III	 -	 Representante	 da	 Integração	 Ensino-Serviço	 na	 Comunidade	 em	 Saúde	 (IESCS)	 -	 Profa.	

Dra.	Patrícia	Modiano;	

IV	 -	 Representante	 da	 Comissão	 de	 Ética	 no	 Uso	 de	 Animais	 (CEUA)	 -	 Prof.	 Dr.	 Manzélio	

Cavazzana	Júnior;	

V	-	Representante	do	Studium	Generale	(SG)	-	Prof.	Dr.	Marco	Aurélio	Monteiro;	

VI	-	Representantes	do	Hospital	Simulado	–	Profa.	Dra.	Aline	Junqueira	Bezerra	e	Profa.	Dra.	

Marleny	Novaes	Figueiredo	de	Araujo;	

VII	 -	 Representante	 do	 Comitê	 de	 Ética	 em	Pesquisa	 do	Hospital	 de	 Câncer	 (CEP	 do	HCB)	 -	

Profa.	Dra.	Márcia	Marques	Silveira	

VIII	 -	Representantes	do	corpo	docente	da	FACISB	-	Profa.	Dra.	Edenir	 Inês	Palmero	e	Profa.	

Dra.	Gislane	Lelis	Vilela	de	Oliveira;	

IX	 -	 Representante	 do	 Instituto	 de	 Ensino	 e	 Pesquisa	 do	 Hospital	 de	 Câncer	 (IEP	 do	 HCB)-		

Instituição	parceira	da	FACISB	-	Prof.	Dr.	José	Humberto	Tavares	Guerreiro	Fregnani.	

	

Os	membros	que	se	deligaram	ainda	em	2018	foram:	

-	Profa.	Dra.	Marleny	Novaes	Figueiredo	de	Araujo	

-	Prof.	Dr.	José	Humberto	Tavares	Guerreiro	Fregnani	

	

3.	REUNIÕES	

Em	2018	 foram	 realizadas	16	 reuniões	do	NIP,	 constando	em	atas	 as	pautas,	 apreciações	e	

decisões	da	comissão.	

	

4.	PROGRAMA	INSTITUCIONAL	DE	INICIAÇÃO	CIENTÍFICA	(FACISB)	

O	 número	 de	 alunos	 e	 orientadores	 vinculados	 ao	 Programa	 de	 IC	 estão	 representados	 na	

figura	1,	a	qual	foi	elaborada	considerando	todos	os	anos	desde	a	criação	do	Programa	com	o	

objetivo	 de	 acompanhar	 seu	 crescimento	 por	 meio	 de	 uma	 análise	 comparativa.	 A	 figura	

mostra	também	o	número	de	bolsas	de	IC	concedidas	à	Instituição.		
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Figura	 1	 –	 Figura	 1-	 Número	 de	 alunos,	 orientadores	 e	 bolsas	 de	 iniciação	
científica	do	Programa	Institucional	de	Iniciação	Científica	da	FACISB,	de	2014	a	
2018.	

	

Especificamente	 o	 número	 de	 alunos	 de	 IC	 bolsistas	 e	 não	 bolsistas	 no	 ano	 de	 2018	 está	

representado	 na	 figura	 2	 e	 as	 informações	 detalhadas	 relacionadas	 a	 estes	 alunos	 estão	

apresentadas	nas	tabelas	1	e	2.	

	

2018	 %	
Alunos	sem	bolsa	 77	
Alunos	com	bolsa	 23	

	

	

Figura	2-	Relação	percentual	de	alunos	de	IC	com	bolsa	e	alunos	de	
IC	sem	bolsa	em	2018.	
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Tabela	1	–	Alunos	de	Iniciação	Científica	FACISB	-	2018	(Com	Bolsa	FAPESP)	

ALUNO	 ORIENTADOR	 INÍCIO	 TÉRMINO	

Priscila	Neves	Bernécule	 Céline	Marques	Pinheiro	 Março/2016	 Vigente	

Sara	de	Freitas	Abrão	 Márcia	M.	C.	M.	Silveira	 Março/2016	 Fevereiro/2018	

Guilherme	S.	P.	Rodrigues	 Gislane	L.	V.	Oliveira	 Março/2017	 Abril/2018	

Andréia	S.	P.	De	Almeida	 Edenir	Inêz	Palmero	 Março/2017	 Vigente	

Lais	Fabbro	 Lucas	Tadeu	Bidinotto	 Maio/2017	 Dezembro/2018	

Leonardo	César	de	F.	Cayres	 Gislane	L.	V.	Oliveira	 Junho/2017	 Junho/2018	

Alexandre	S.	F.	Junior	 Edenir	Inêz	Palmero	 Setembro/2017	 Dezembro/2018	

Laísa	Durigan	 Andréa	Carla	Celotto	 Dezembro/2017	 Vigente	

Richard	Lucas	Konichi	Dias	 Gislane	L.	V.	Oliveira	 Março/2018	 Vigente	

Guilherme	Grabin	Granero	 Marleny	N.	F.	de	Araújo	 Junho/2018	 Vigente	

Juliana	Caroline	Domenice	 Gislane	L.	V.	Oliveira	 Maio/2018	 Vigente	

Larissa	Ramos	Ribeiro	 Gislane	L.	V.	Oliveira	 Maio/2018	 Vigente	

Fonte:	Núcleo	Institucional	de	Pesquisa	(NIP-FACISB)	

	

	

Tabela	2	–	Alunos	de	Iniciação	Científica	FACISB	-	2018	(Sem	Bolsa)	

ALUNO	 ORIENTADOR	 INÍCIO	 TÉRMINO	

Júlia	Thomaz	Kawachi	 Marco	Aurélio	Monteiro	 Março/2016	 Setembro/2018	

Fernanda	Paolini	Gonçalves	 Gislane	L.	V.	de	Oliveira	 Março/2017	 Abril/2018	

Aline	Chbane	Bosso	 Fabiana	F.	Rezende	 Junho/2017	 Vigente	

Lucas	Mathias	Gentil	 Fabiana	F.	Rezende	 Junho/2017	 Vigente	

Paulo	Roberto	P.	Pereira	Filho	 Sergio	Vicente	Serrano	 Novembro/2017	 Vigente	

Morgana	Pinheiro	Maux	Lessa	 Wesley	J.	Magnabosco	 Novembro/2017	 Vigente	

Bruna	Roberta	Vieira	Camargo	 Ricardo	dos	Reis	 Novembro/2017	 Novembro/2018	

Vanessa	Cristina	Cação	 Ricardo	dos	Reis	 Novembro/2017	 Novembro/2018	

Barbara	Bonadio	A.	Rezende	 Aline	Renata	Espanhol	 Novembro/2017	 Novembro/2018	

Giovana	da	Rocha	 Maria	Luiza	N.	M.	Rosa	 Novembro/2017	 Vigente	

Victor	Rosalem	Senese	 Wesley	J.	Magnabosco	 Dezembro/2017	 Vigente	

Luisa	de	Toledo	Ghelfi	 Lucas	Tadeu	Bidinotto	 Fevereiro/2018	 Vigente	

Carla	Baioni	Bonadio	 Marleny	N.	F.	de	Araújo	 Abril/2018	 Vigente	

Laura	de	Oliveira	Rezende	 Marco	Aurélio	Monteiro	 Junho/2018	 Vigente	
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Giovanna	Simões	Calfi	 Maria	Luiza	N.	M.	Rosa	 Junho/2018	 Vigente	

Júlia	Bressan	da	Costa	 Erica	Boldrini	(HCB)	 Junho/2018	 Vigente	

Beatriz	Cristina	Tireli	 João	Luiz	Brisotti	 Agosto/2018	 Vigente	

Larissa	Fernandez	Abade	 Márcia	M.C.M.	Silveira	 Setembro/2018	 Vigente	

Maria	Fernanda	H.	Leati	 Rodrigo	Chaves	Ribeiro	 Setembro/2018	 Vigente	

Luiza	Paganelli	Jimenes	 Aline	Bezerra	 Setembro/2018	 Vigente	

Mariana	Regatieri	Polezi	 Márcia	M.C.M.	Silveira	 Outubro/2018	 Vigente	

Camila	Moreira	Gomes	 João	Luiz	Brisotti		 Novembro/2018	 Vigente	

Thaís	Castro	Dalla	Libera	 João	Luiz	Brisotti		 Dezembro/2018	 Vigente	

Luciana	Fiori	Vilaça	 Aline	Bezerra	 Dezembro/2018	 Vigente	

Fonte:	Núcleo	Institucional	de	Pesquisa	(NIP-FACISB)	

	

Nota:	Os	orientadores	que	foram	desligados	do	quadro	de	docentes	da	FACISB	mas	que	ainda	
possuem	alunos	vinculados	ao	Programa	de	IC	tiveram	seu	projetos	reconduzidos	para	outros	
docentes	da	Instituição	até	a	finalização	dos	mesmos.	
	

	

4.1.	Programa	de	Iniciação	Científica	do	Hospital	de	Câncer	de	Barretos	(HCB)	

Um	 número	 considerável	 de	 alunos	 do	 curso	 de	 medicina	 da	 FACISB	 são	 vinculados	 ao	

Programa	de	 IC	 do	Hospital	 de	 Câncer	 de	 Barretos	 (HCB)	 e	 desenvolvem	 seus	 projetos	 sob	

orientação	dos	pesquisadores	daquele	 Programa.	Alguns	destes	 pesquisadores	 são	 também	

professores	da	FACISB.	A	Tabela	3	apresenta	os	dados	referentes	a	estes	alunos,	bolsistas	e	

não	 bolsistas,	 no	 ano	 de	 2018.	 As	 bolsas	 de	 IC	 são	 concedidas	 por	 agências	 de	 fomento	

externas	e	pelo	próprio	HCB-bolsas	institucionais.	
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Tabela	3	–	Alunos	de	Iniciação	Científica	do	HCB	–	2018	(com	bolsa	e	sem	bolsa)	

	
Fonte:	Instituto	de	Ensino	e	Pesquisa	do	Hospital	de	Câncer	de	Barretos	(IEP-HCB)	

	

	

5.	PROGRAMA	DE	APOIO	AO	PESQUISADOR	(PAP)	

Com	 início	 em	 fevereiro	 de	 2015,	 o	 PAP	 tem	 concedido	 apoio	 financeiro	 aos	 professores	

pesquisadores	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 seus	 projetos	 de	 pesquisa.	 De	 acordo	 com	 o	

regulamento	 do	 Programa,	 durante	 os	 2	 primeiros	 anos	 (2015	 e	 2016)	 docentes	 da	 FACISB	

com	 projetos	 de	 pesquisa	 envolvendo	 a	 orientação	 de	 alunos	 de	 IC	 pelo	 Programa	

Institucional	tinham		direito	ao	auxílio	do	PAP,	cujos	recursos	podiam	ser	usados	tanto	para	o	

custeio	dos	projetos	 como	para	participação	em	eventos	 científicos.	 Entretanto,	 a	 partir	 de	

2017	as	regras	foram	alteradas	e	os	recursos	passaram	a	ser	destinados	apenas	ao	custeio	dos	

projetos.	 Uma	 nova	 linha	 de	 fomento	 Institucional	 foi	 criada	 para	 participação	 em	 eventos	

científicos.	 O	 número	 de	 professores	 contemplados	 com	 o	 PAP	 desde	 a	 sua	 criação	 está	

representado	 na	 figura	 3.	 Especificamente	 referente	 a	 2018,	 a	 tabela	 4	 descreve	 os	

professores	 contemplados,	 cujos	 valores	 foram	 concedidos	 a	 cada	 um	 de	 acordo	 com	 o	

orçamento	previsto	para	garantir	o	desenvolvimento	de	seus	projetos.	
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Figura	3-	Número	de	professores	contemplados	com	o	PAP-FACISB	de	
2015	a	2018.	

	

	

		Tabela	4	–	Professores	contemplados	pelo	Programa	de	Apoio	ao	Pesquisador	(PAP-FACISB)	em	2018.	
PROFESSOR		
(orientador)	

ALUNOS	DE	IC	 VALOR	DO	PAP	2018	
(R$)	

Profa.	Márcia	Maria	
Chiquitelli	Marques	Silveira	
Titulo:	Doutor	
Orientações	de	IC:	02	

-	Larissa	Fernandez	Abade	
-	Mariana	Regatieri	Polezi	

10.000,00	

Prof.	Lucas	Tadeu	Bidinotto	
Titulo:	Doutor	
Orientações	de	IC:	04	

-	Lais	Fabbro		
-	Luísa	de	Toledo	Ghelfi	
-	Paola	Gyuliane	Gonçalves	
-	Bruno	Bressan	(projeto	em	fase	de	redação)	

8.500,00	

Profa.	Gislane	Lelis	Vilela	de	
Oliveira	
Titulo:	Doutor	
Orientações	de	IC:	04	

-	Leonardo	César	de	Freitas	Cayres		
-	Richard	Lucas	Konichi	Dias	
-	Juliana	Caroline	Domenice	
-	Larissa	Ramos	Ribeiro	

11.000,00	

Profa.	Edenir	Inêz	Palmero	
Titulo:	Doutor	
Orientações	de	IC:	04	

-	Alexandre	Soares	Ferreira	Junior	
-	Andreia	Stringuetta	Pardinho	de	Almeida	
-	Mariana	Bianchi	Carneiro	
-	Gabriel	Froes	

10.000,00	

Profa.	Maria	Luiza	Nunes	
Mamede	Rosa	
Titulo:	Doutor	
Orientações:	04	

-	Giovana	da	Rocha	
-	Giovanna	Simões	Calfi	
-	Laísa	Durigan	(co-orientação)	
-	Maria	Paula	Calil	Lemos	(em	fase	de	seleção)	

10.000,00	

Profa.	Andréa	Carla	Celotto	
Titulo:	Doutor	
Orientações:	02	

-	Laísa	Durigan	
-	Giovanna	Simões	Calfi	(co-orientação)	

10.000,00	

Observação:	O	saldo	restante	será	reservado	para	pequenas	despesas	dos	projetos	menores.	
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6.	DIVULGAÇÃO	

A	 divulgação	 da	 produção	 científica	 da	 FACISB	 tem	 o	 objetivo	 de	 difundir	 o	 conhecimento	

produzido	 pelos	 projetos	 de	 pesquisa	 desenvolvidos	 na	 Instituição	 pelos	 docentes	 ou	 pelos	

alunos	de	IC.	A	divulgação	em	2018	foi	feita	das	seguintes	formas:	

-	Site	da	FACISB,	link	“http://www.facisb.com.br”	

-	Mural	eletrônico,	fixado	no	Bloco	A	da	FACISB.	

-	Apresentações	em	eventos	científicos	nacionais	e	internacionais	fora	da	FACISB.		

-	Apresentações	no	III	Encontro	de	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão	da	FACISB.	

-	Publicação	na	revista	científica	da	FACISB	“MANUSCRIPTA	MEDICA”.*	

	

6.1.	Site	da	FACISB,	link	“http://www.facisb.edu.br”	

A	divulgação	da	produção	 científica	 por	meio	da	 inserção	da	notícia	 no	 site	 da	 FACISB	 tem	

como	 objetivo	 difundir	 rapidamente	 à	 comunidade	 acadêmico-científica	 informações	

relacionadas	 à	 participação	 de	 docentes	 e	 discentes	 em	 eventos	 científicos,	 com	

apresentações	 de	 trabalhos	 ou	 não,	 conquistas	 de	 premiações,	 além	 de	 outras	 notícias	

relacionadas	às	atividades	científicas.	Dentre	estas	pode-se	destacar	auxílios	financeiros	para	

o	 desenvolvimento	 de	 projetos,	 bolsas,	 cooperações	 entre	 pesquisadores,	 divulgação	 de	

congressos,	entre	outras.	

		

6.2.	Mural	eletrônico	de	divulgação,	fixado	no	Bloco	A	da	FACISB	

O	mural	“Publicação	Científica”	expõe	de	forma	rotativa	os	artigos	científicos	publicados	pelo	

corpo	docente	e	discente	da	FACISB	e	 resumos	de	 trabalhos	apresentados	e	publicados	em	

anais	de	congressos.	Tem	como	objetivo	fazer	a	divulgação	interna	das	atividades	científicas,	

dando	visibilidade	à	Instituição	para	professores,	acadêmicos	e	visitantes.	

Esta	produção	está	representada	na	figura	4	e	tabela	5,	juntamente	com	outros	indicadores.	

	

6.3.	Apresentações	em	eventos	científicos	nacionais	e	internacionais	(fora	da	FACISB)	

Estas	 apresentações	 incluem	 aquelas	 realizadas	 tanto	 por	 docentes	 como	 por	 discentes	 da	

FACISB	 em	 Congressos	 das	 Sociedades	 Científicas	 das	 diferentes	 áreas	 de	 concentração,	

Congressos	de	 Iniciação	Científica,	Congressos	de	 Institutos	de	Pesquisa,	entre	outros.	Estes	

dados	estão	também	representados	na	figura	4	e	tabela	5.	
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6.4.	Apresentações	no	III	Encontro	de	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão	da	FACISB	(III	EEPE)	

Nos	 dias	 07	 e	 08	 de	 novembro	 de	 2018	 foi	 realizado	 o	 III	 Encontro	 de	 Ensino,	 Pesquisa	 e	

Extensão	da	FACISB	(III	EEPE)	com	o	objetivo	de	promover	um	evento	acadêmico-científico	na	

Instituição,	 aprimorar	 a	 formação	 dos	 estudantes	 no	 que	 se	 refere	 à	 apresentação	 de	

trabalhos	 em	 eventos	 científicos	 e	 divulgar	 os	 resultados	 dos	 projetos	 desenvolvidos	 por	

docentes	e	discentes	da	FACISB.	

O	 Encontro	 foi	 organizado	 por	 uma	 comissão	 indicada	 pelo	 NIP,	 composta	 por	 membros	

docentes	 e	 discentes	 da	 FACISB.	 Pesquisadores	 externos	 (HCB)	 foram	 convidados	 para	

atuarem	como	avaliadores	dos	 trabalhos	apresentados.	Este	evento	acontecerá	anualmente	

na	 FACISB	 com	 o	 objetivo	 de	 promover	 a	 divulgação	 regional	 dos	 resultados	 oriundos	 do	

desenvolvimento	 dos	 projetos	 de	 Iniciação	 Científica	 (categoria	 pesquisa),	 do	 Programa	 de	

Mobilidade	 Estudantil	 (categoria	 ensino)	 e	 do	 Programa	 de	 Extensão	 (categoria	 extensão)	

desta	 Instituição,	 assim	 como	 de	 trabalhos	 realizados	 em	 outras	 Instituições	 da	 região	

inscritos	no	evento.	

Foram	apresentados	72	(setenta	e	dois)	trabalhos	nas	modalidades	Pôster	e	Oral,	distribuídos	

nas	categorias	Ensino	(30),	Pesquisa	(34)	e	Extensão	(8).	

	Todas	as	apresentações	foram	avaliadas	por	2	examinadores	e	as	melhores	apresentações	de	

cada	categoria	e	modalidade	foram	premiados	em	1o	e	2o	lugares.	

Para	 facilitar	 o	 acompanhamento	 da	 evolução	 do	 evento,	 a	 figura	 4	 mostra	 o	 número	 de	

trabalhos	apresentados	nos	3	anos	do	Encontro,	nas	3	categorias	

	

	
Figura	4-	Número	de	trabalhos	apresentados	no	I,	II	e	III	EEPE	da	FACISB.	
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A	figura	5	mostra	esta	mesma	representação	em	outro	formato,	juntamemte	com	o	número	

de	participantes	ouvintes,	os	quais	foram	reduzindo	gradativamente	ao	longo	dos	anos.	

	
Figura	5-	Número	de	trabalhos	apresentados	e	número	de	ouvintes	no	I,	II	e	III	
EEPE	da	FACISB,	nas	categorias	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão	.	

	

	

6.5.	Publicação	na	revista	científica	da	FACISB	“MANUSCRIPTA	MEDICA”	

Como	 previsto,	 a	 revista	Manuscripta	 Medica	 foi	 lançada	 durante	 o	 III	 EEPE.	 O	 primeiro	

número	foi	histórico,	uma	vez	que	teve	como	objetivo	publicar	artigos	que	contam	a	história	

da	FACISB	e	suas	particularidades.	A	revista	terá	divulgação	“on	line”	e	periodicidade	anual.		

	

7.	PRODUÇÃO	CIENTÍFICA	DO	CORPO	DOCENTE	

A	produção	científica	do	corpo	docente	da	FACISB	nos	últimos	3	anos	foi	registrada	com	base	

na	atualização	do	formulário	de	produção	docente	(figura	6	e	tabela	5).		

A	figura	6,	mais	suscinta,	mostra	o	número	das	publicações	mais	relevantes	enquanto	a	tabela	

5	apresenta	uma	série	de	outras	produções.	
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Figura	6-	Produção	científica	do	corpo	docente	da	FACISB	nos	últimos	três	
anos.	 ACI,	 artigos	 completos	 internacionais;	 ACN,	 artigos	 completos	
nacionais;	RAI,	resumos	publicados	em	anais	de	congressos	internacionais	e	
RAN,	resumos	publicados	em	anais	de	congressos	nacionais.	

	

	

Tabela	5	–	Produção	científica	do	corpo	docente	da	FACISB	em	2018.	

DOCENTES	FACISB	 2018	

PRODUÇÃO	 Nacional	 Internacional	

Publicações	de	artigos	científicos	completos	
1	 22	

Capítulos	ou	livros	publicados	
4	 	

Publicações	de	resumos	em	periódicos	indexados	
	 	

Publicações	de	resumos	em	anais	de	congressos	
23	 17	

Participação	em	congresso	apresentando	trabalho	
	 	

Participação	em	congresso	como	Palestrante		
18	 11	

Participação	em	bancas	examinadoras	ou	bancas	de	comissões	julgadoras	
22	 	

Orientação	de	IC	–	em	andamento	
17	 	

Orientação	de	IC	–	concluída	
5	 	

Orientação	de	mestrado	–	em	andamento	
8	 	

Orientação	de	mestrado	–	concluída	
2	 	
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Orientação	de	doutorado	–	em	andamento	
6	 	

Orientação	de	doutorado	–	concluída	
1	 	

Supervisor	de	pós-doutorado	–	em	andamento	
2	 	

Supervisor	de	pós-doutorado	–	concluída	
	 	

Divulgações	em	revistas	e	jornais	
	 	

Organização	de	eventos	
1	 	

Depósito	de	patentes	
1	 	

Auxílios	
8	 	

Bolsas	
12	 	

	

	

Núcleo	Institucional	de	Pesquisa	(NIP)	

	


