Programa Institucional de Apoio à Pesquisa Científica

RESULTADO DO EDITAL DE ADESÃO VOLUNTÁRIA PARA PROJETOS DE PESQUISA 2019.2
A Universidade Potiguar vem, por meio deste, tornar público o resultado da seleção das propostas apresentadas ao Edital de Adesão Docente
Voluntária 2019.2 do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa Científica. O início das atividades de pesquisa está condicionado à Assinatura
do Termo de Compromisso em data informada através do e-mail institucional do professor coordenador. A aprovação dos projetos através deste
edital não substitui demais aprovações e anuências quando cabíveis às atividades que exijam submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa –
CEP ou Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, cabendo ao proponente obter autorizações específicas para aplicação das pesquisas.
TÍTULO DO PROJETO
Propósito e objetivos organizacionais: qual o impacto?

PROFESSOR
COORDENADOR
Francisca Araújo

Grupo de Estudos em Ensino de História Antiga e Medieval (GEEHAM)
Lenin Soares
Cultura Organizacional, gestão do conhecimento e anomia organizacional em trabalhadores de organizações
Nilton Formiga
públicas e privadas da cidade de Natal no Rio Grande do Norte
Construção, desenvolvimento e validação de uma escala de empatia para adolescentes e adultos.
Nilton Formiga
Grupo de Estudos da Análise da Metáfora na Linguagem

Ricardo Santos

Avaliação da atividade mutagênica e antimutagênica de Aloe vera em teste de Allium cepa

Regina Marques

Análise de metais pesados em peixes e sua correlação com a saúde da população
Avaliação da mutagenicidade de Herbicidas e agrotóxicos de uso comercial e sua correlação com a saúde
humana
Potencial de aplicação e análise da viabilidade econômica da utilização da borra oleosa para melhorar as
propriedades da argamassa sobe a ótica da Logística Reversa.
Estudo do tratamento físico químico de águas residual produzida utilizando moringa

Regina Marques

Gestão de grandes volumes de dados: um estudo sobre modelagem de extração e análise de dados

Glauber Araujo

Assédio moral no trabalho em startups: compreendendo a vivência dos trabalhadores assediados.

Jessica Patricia Soares

O direito a educação: a inclusão no ensino superior de pessoas com deficiência na UNP, Campus Mossoró

Maquezia Emilia Morais

Regina Marques
Frankly Alexandre Sousa
Larissa Queiroz

Direitos Humanos, Democracia e Pluralismo
Vicente Junior
Geração e uso das informações dos recursos utilizados no setor público: instrumento de melhoria da qualidade
Paulo Silva
do gasto, modernização da gestão e institucionalização do controle social
Observatório do NPN
Monica Gavilan
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Avaliação das propriedades mecânicas dos materiais para aplicações industriais
Priscila Morais
Fatores de risco, etiologia e aspectos clínicos da mastite e pequenos ruminantes do Rio Grande do Norte Felipe Camara
Brasil
Grupo de pesquisa e estudos contemporâneos das Relações Internacionais (GPECRI)
Lais Caroline Kuss

Natal, 30 de agosto de 2019.

__________________________________________
RODOLPHO LUIZ ARAÚJO CORTEZ
Coordenador de Iniciação Científica
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