
 

 

14º SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNILINS 

Este evento foi realizado de 24 a 26 de Novembro de 2011. Foram apresentados através de 

painéis e apresentações orais, os resultados dos projetos desenvolvidos no Programa de 

Iniciação Científica da UNILINS em 2010. Vários professores da Unilins atuaram em 

bancas de avaliação, e os projetos melhores avaliados receberam prêmios de destaque 

e menção honrosa. 

 

RELAÇÃO DOS PROJETOS APRESENTADOS NO 14º SIC-UNILINS 

 

Prevalência da automedicação entre idosos do munícipio de Getulina 

Conhecimento da equipe de enfermagem do pronto socorro da associação hospitalar santa casa 

de Lins - SP frente aos sinais e sintomas sugestivos de infarto agudo do miocárdio (iam) 

Conhecimento das mães acerca da icterícia neonatal 

O strees dos graduados no momento que antecede a prova 

Percepção dos enfermeiros frente à importância da utilização da escala de mensuração de dor 

Prevalência e fatores associados ao tabagismo na equipe de assistência de enfermagem em um 

hospital público da cidade de Cafelândia/SP 

Comportamento alimentar de mulheres portadoras de diabetes tipo II 

Prevalência e características do tabagismo na equipe de assistência de enfermagem de um 

hospital particular da cidade de Lins/SP 

Prevalência do uso de álcool entre adolescente 

A educação inclusiva e o portador de paralisia cerebral 

O controle social na saúde pública: um estudo sobre o conselho municipal de saúde de Lins 

Determinação de coeficiente de escoamento superficial para a avaliação da eficiência de 

pavimentos permeáveis 

Sistema de gestão para salas de vacinação 

Openamsh: agente de monitoramento de serviços e hadware 

Estudos e avaliação do sistema operacional móvel Android 

Sistemas operacionais embarcados: os recursos do Android na criação de aplicativos 

Utilização do tratamento de efluentes, por sistemas de alagados construídos, na cultura de taboa 

(Thypa - SP)  



 

Determinação de macronutrientes e carbono na cultura de taboa (typha domingensis) 

Avaliação da paisagem do município de Piedade, SP 

Programa inventário arbóreo urbano do município de salto de Pirapora-SP 

Adequação das áreas de preservação permanente em uma microbacia de Piedade - SP sob os 

diferentes cenário do código florestal 

Determinação do teor de cloro residual livre na água consumida no campus do centro 

universitário de Lins 

Avaliação do potencial de fermentação metanogênica eichhornia crassipes 

Avaliação e biodegradação de polímero sintético em solo simulado 

O tempo como uma ferramenta produtiva e motivacional 

A volta do homem e a ascensão das mulheres: uma análise histórica da profissão de secretariado 

executivo 

Empregabilidade após os 40 anos 

Logística empresarial 

A terceirização de provedores de serviços logísticos (PSLS) no Brasil: uma revisão no "estado da 

arte" 

Logística reversa: o caso da empresa brasileira de correios e telégrafos, agência Lins 

Logística dos portos secos: vantagens e desvantagens 

 

Bicicleta ergométrica: uma nova fonte de energia 

Comparação da eficiência calorífica entre aquecedores de baixo custo 

Análise da viabilidade econômica das medidas de eficiência energética aplicada a moradores de 

baixa renda 

Análise do condicionamento térmico de habitação social através de tecnologias sustentáveis 

 


