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Edital 2019
Linhas de Pesquisas e Grupos de Pesquisa
As linhas de pesquisa aglutinam eixos temáticos dos quais se originam estudos e projetos de
pesquisa. Estão fundamentadas em tradição investigativa, de onde se originam projetos cujos
resultados guardam afinidades entre si.
Um projeto de pesquisa é a investigação com início e final definidos, fundamentada em
princípios específicos.
Grupo de Pesquisa é a denominação atribuída ao grupo de pesquisadores e estudantes que se
organizam em torno a uma ou mais linhas de pesquisa de uma área do conhecimento, com o
objetivo de desenvolver pesquisa científica.
Esse conjunto de pessoas utiliza, em comum, facilidades e instalações físicas. Dessa forma, as
linhas de pesquisa podem estar subordinadas ao grupo de pesquisa.
As linhas de Pesquisa da FAESF são trabalhadas de acordo com a organização de cada curso,
podendo cada linha constituir um grupo de pesquisa ou que este seja formado por várias
linhas de pesquisa.
Como fazer parte de uma linha de pesquisa:
Requisitos: Ser aluno regulamente matriculado em qualquer curso de graduação da FAESF.
Retribuição: A participação será voluntária e não é remunerada.
Critérios de seleção: Serão considerados os critérios de seleção expostos na tabela 1 (em
anexo). Se a coordenação estimar conveniente, os candidatos serão convidados a participar de
uma entrevista.
Inscrições: Os interessados deverão entregar a ficha de inscrição (anexo A) preenchida ao
coordenador do curso.
As linhas de Pesquisa da FAESF são as seguintes:
“Iniciação científica”. Aberta a todos os cursos, com reuniões mensais para desenvolver
habilidades técnicas para interpretar e escrever artigos científicos.
Estratégia Empresarial: A linha de pesquisa em Estratégia Empresarial tem como objetivo
desenvolver pesquisas acadêmicas, com rigor metodológico, que contribuam para o avanço do
conhecimento científico em Estratégia. A pesquisa deve focar em torno dos seguintes eixos:
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Desempenho e Desenvolvimento Organizacional, Internacionalização de Empresas, Inovação e
Empreendedorismo.
Estratégias de Marketing: As pesquisas têm como foco temas relacionados às estratégias de
marketing, com foco em temas como, consumidor, consumo, varejo, marcas, baixa renda,
relacionamento entre empresas, desempenho mercadológico e mídias digitais. As pesquisas
são conduzidas no nível macro, da empresa, da atividade econômica ou do indivíduo. Múltiplas
técnicas de pesquisa têm sido aplicadas nos estudos conduzidas pelos pesquisadores da linha.
Estudos Organizacionais: A Linha de Pesquisa de Estudos Organizacionais tem especial
afinidade com grupos reflexivos e críticos de pesquisa, no sentido de desenvolver estudos que
ajudem a analisar e interpretar de forma inovadora os mais relevantes fenômenos
organizacionais atuais.
Gestão de Operações e Sustentabilidade: A linha de pesquisa Gestão de Operações e
Sustentabilidade tem como eixo comum o estudo de como a gestão das operações das
organizações pode contribuir para o desempenho e competitividade destas organizações. Os
temas tradicionais de gestão de operações como estratégia de operações, logística, gestão da
cadeia de suprimentos, gestão de serviços, qualidade, processos fazem parte dos interesses de
pesquisa de seus pesquisadores. Além disso, temas mais amplos são abordados como:
desenvolvimento sustentável e seu impacto no meio ambiente; clusters industriais; estratégias
de sustentabilidade; e, inovação.
Finanças: A Linha de Finanças conta com um leque de especialidades cobrem todo o espectro
de Finanças: finanças corporativas, investimentos e precificação de ativos, finanças
comportamentais, regulação e estabilidade financeira.
Competitividade em Gestão: A Linha de Pesquisa Competitividade em gestão verificar o nível
para a condução de processos de transformação nas organizações, unindo a experiência
prática substantiva dos participantes ao estado da arte do conhecimento no campo da
Administração.
Excesso de Caixa ou Cash Holdings
Contabilidade Gerencial
Contabilidade Societária
Empreendedorismo.
Direito e Estado: Direito constitucional, Direito previdenciário, Direito Tributário e Direito
Administrativo. O enfoque será refletir sobre a Constituição e sua acepção moderna torna-se
um grande desafio não apenas para a teoria constitucional em geral, mas para as diversas
áreas jurídicas em particular. Convicções antigas são consideradas em crise, ao mesmo
instante em que se buscam metodologias consistentes para a análise do novo em conexão com
as tradições. A efetividade do Direito Público e limitações da intervenção do estado.
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Direitos Humanos, Meio Ambiente e Direito Internacional. Dedica-se ao tema dos direitos
humanos em sua totalidade, de modo a compreender os chamados direitos civis, políticos e
sócio econômico-culturais. Enfatizando, assim, a natureza política em sentido amplo dos
direitos humanos.
Dependência química e reinserção social. O objetivo é estudar sobre a questão da
dependência química (visto que temos uma clínica de reabilitação de usuários bem próximo a
faculdade) os fatores associados: promoção da saúde, prevenção ao uso de drogas, redução
de danos, bem como compreender os desafios da reinserção desses indivíduos no meio social.
Sociedade e Conflito: Direito Civil, Meios Adequados de Resolução de Conflitos e Bioética e
Biodireito. A presente linha de pesquisa pretende diagnosticar, por meio de diversos estudos,
as causas jurídicas que auxiliam no aparecimento de conflitos civis e na dificuldade da
implementação fática das conciliações. Família contemporânea e os novos paradigmas do
Direito de Família e Sucessões. A análise desse diagnóstico tem por objetivo fundamentar
propostas de alterações institucionais e legislativas, bem como auxiliar na elaboração de
políticas públicas.
Avaliação, Intervenção e Prevenção em Fisioterapia: Visa englobar estudos que identifiquem
modalidades de avaliação, intervenção e prevenção a pacientes, em diferentes populações e
em pessoas saudáveis. Envolver o aluno e professor também em estudos relacionados à
adaptação transcultural de ferramentas de pesquisa disponíveis em outras línguas e dos
estudos de propriedades de medidas (como confiabilidade, validade, sensibilidade à mudança,
entre outros) de instrumentos de avaliação que são comumente utilizados por fisioterapeutas.
Busca a realização de pesquisas, essenciais para transferir resultados de estudos em melhores
condições de saúde para a população, atendendo as demandas da área de Fisioterapia e ao
futuro profissional da área.
Desempenho e capacidade do Sistema Musculoesquelético: Visa englobar avaliação e
intervenção das alterações do sistema musculoesquelético nos diferentes níveis de atenção à
saúde, por meio de estudos clínicos ou experimentais. Utiliza como pilares o estudo do
controle motor, da biomecânica, dos recursos terapêuticos e das intervenções individuais e
coletivas no sistema Musculoesquelético. Estudo do desempenho e das adaptações do sistema
Musculoesquelético. Estudo das condições de saúde relacionadas ao sistema
musculoesquelético. Permite estudos de controle, aprendizado e desenvolvimento motor,
atendendo as demandas da área de Fisioterapia e ao futuro profissional da área.
Alimentos, Nutrição e Saúde. Descrição: Pretende-se com o grupo trabalhar com competência
técnica e científica para identificar e propor soluções para os principais problemas alimentares
e nutricionais e com habilidade para aplicar o método científico na pesquisa em saúde,
alimentos e nutrição. Visando promover a capacitação dos alunos acadêmicos do curso de
Nutrição, na metodologia da pesquisa no campo das ciências dos alimentos e da nutrição para
que adquiram competências, habilidades e autonomia no planejamento, implementação e
divulgação de pesquisas de relevância na área da segurança alimentar, nutricional e afins.
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Reunir estudantes, professores, profissionais que se interessem à desenvolver o conhecimento
teórico-prático, não aprimorado em sala de aula, que cabe ao estudante de Nutrição como
futuro profissional da área.
Qualidade Nutricional e Alimentar Descrição: Pretende-se com o grupo trabalhar aspectos
relacionados com a alimentação tais como: hábitos alimentares, consumo, antropometria,
avaliação e educação nutricional. O grupo desenvolverá pesquisas em Unidades de
Alimentação e Nutrição, visando uma melhoria na qualidade das refeições ofertadas à
população. Também concentra seus estudos considerando as necessidades fisiológicas
especiais dos indivíduos: doença celíaca, diabetes, hipertensão, fenilcetonúria, entre outras.
Do ponto de vista da qualidade alimentar, as pesquisas serão desenvolvidas objetivando
estabelecer uma relação entre os dados obtidos e suas interpretações sob o aspecto higiênico
sanitário. Reunir estudantes, professores, profissionais que se interessem a desenvolver o
conhecimento teórico-prático, não aprimorado em sala de aula, que cabe ao estudante de
Nutrição como futuro profissional da área.
Nutrição e Dietética Descrição: Pretende-se reunir estudantes, professores, profissionais
(entre outros) que se interessem à desenvolver o conhecimento teórico-prático, não
aprimorado em sala de aula, que cabe ao estudante de Nutrição como futuro profissional da
área. Onde o profissional e estudante será capaz de diferenciar entre crenças alimentares e
alimentação adequada para cada pessoa ou grupo, mediante a articulação pedagógica de
fundamentos teóricos baseados em evidência científica. Dar ao aluno conhecimentos dos
últimos avanços científicos em pontos fundamentais da nutrição e a dietética, tais como a
nutrigenômica, os transtornos alimentares, a alimentação na atividade física ou a nutrição
clínica. As atividades realizadas estão relacionadas à prática clínica, à técnica dietética e aos
projetos de pesquisa e extensão.
Saúde, educação e cidadania: Abrange temas sobre ética e inclusão social.
Determinantes Sociais em Saúde: Abrange temas sobre inclusão social e sua relação com o
enfermar.
Processo de cuidar em Saúde: Abrange temas de cuidados em enfermagem.
Controle de qualidade de alimentos e água: Avaliação da qualidade higiênicossanitária de
água, leite e derivados, mel, ovos, vegetais e frutas. Testes de sensibilidade a antimicrobianos
e avaliação da eficácia de antissépticos, desinfetantes e sanitizantes.
Etnofarmacologia: São estudos realizados junto a comunidades tradicionais, procurando
conhecer quais as plantas utilizadas por esta população, para que finalidades, motivos de uso,
entre outras informações.
Medicamentos em populações: Visa o levantamento dos aspectos epidemiológicos, médicos,
econômicos, ambientais e socioculturais do medicamento em populações. Foco na utilização
de Medicamentos, à Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância, buscando investigar o uso e a
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consequência do uso dos recursos terapêuticos farmacológicos em grande número de pessoas.
Visando a construção do conhecimento de vários processos, como: o de desenvolvimento de
novos medicamentos; na avaliação de eficácia/efetividade de medicamentos; nas ações de
Farmacovigilância; na síntese da evidência científica para o desenvolvimento, avaliação,
implementação e manutenção de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas
medicamentosas; na melhoria do padrão de prescrição e utilização de medicamentos na
população; na avaliação de resultados de terapêuticas medicamentosas; nas consequências
socioambientais do descarte de medicamentos. Analisa a qualidade da oferta e do uso de
medicamentos em uma sociedade, bem como o acesso, por parte dos consumidores e
profissionais de saúde, à informação acurada e à educação sobre medicamentos e seu uso.
Ainda estuda as desigualdades na situação de saúde de indivíduos e populações enfatizando os
seus aspectos sociais, consumismo e a medicalização da saúde humana.
Atendimento odontológico da comunidade: integração entre serviço e pesquisa. Através de
um serviço de extensão universitária implantado na Faculdade procura-se identificar e
desenvolver projetos de pesquisa relevantes ao serviço e integrados a investigação científica
relacionada aos aspectos clínicos e comportamentais da saúde bucal. Incluem-se aqui os
estudos relacionados a "concepção de saúde bucal", "programas de orientação", "implantação
de serviços na comunidade".
Epidemiologia e etiopatogenia das doenças e disfunções do sistema estomatognático. Essa
linha de pesquisa tem como objetivo estudar a distribuição dos diferentes fenômenos
relacionados ao processo de doença nas diferentes especialidades da Odontologia, bem como
o estudo dos fatores causais e do desenvolvimento das afecções. A linha abrange estudos de
natureza laboratorial, animal e clínicos desenvolvidos tanto para a formulação de hipóteses,
desenvolvimento da plausibilidade biológica ou não das doenças bucais. a concepção geral da
linha é desenvolver projetos integrados cujos resultados venham contribuir para uma melhor
compreensão da distribuição da causalidade das doenças.
Abordagens preventivas e terapêuticas em Odontología. Tem como objetivo principal criar
um padrão de rigor metodológico para que estudos de natureza preventiva e terapêutica das
doenças sejam desenvolvidos segundo os conceitos de odontologia baseada em evidências,
bem como avaliar resultados de propostas terapêuticas, de forma a estabelecer evidências
científicas para as condutas que compõem o projeto didático-pedagógico do curso de
Odontologia.
Materiais de Construção e Novas Tecnologias
Tecnologia do Concreto
Energia Renováveis e as aplicações na construção civil
Gestão de projetos na construção civil
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Dra Marina Bucar Barjud

Professora Especialista Letícia Noleto Cavalcante

Coordenadora do NUPE-FAESF

Coordenadora do NUPE-FAESF

Anexo A. Ficha de inscrição.
1. Identificação:
Nome completo:
E-mail
Curso

Bloco

2. Pontuação
Característica

Participação em jornadas científicas como assistente
Pôsteres apresentados em congressos
Artigos publicados em revistas científicas ou capítulos de
livro
Participação em comissões organizadoras de eventos de
extensão
Monitoria
Participação em jornadas acadêmicas como assistente
Participação em projetos de extensão
Participação em grupos de
pesquisa/ligas/empresaJR/NAF ou similar
(especificar: ___________________)
Total
Tabela 1.

Pontuação
Possível
(pontos por
unidade/ano)
2
1,5
3

Quantidade Pontuação
do
candidato

2
1,5
1,5
1,5
1,5

Se você realizou uma atividade de Pesquisa ou Extensão que não está contemplada na tabela
1, CITE abaixo.
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