
FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSOS: Administração/Ciências Contábeis/Direito 

 

PROJETO: Centro de pesquisa FAMETRO em Ciências Sociais Aplicadas 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

Projeto de iniciação científica com o intuito de trabalhar a multidisciplinariedade 

através da temática da sustentabilidade. O objetivo é entender de que maneira os saberes 

podem se relacionar numa perspectiva teórica e prática, verificando a sustentabilidade e 

suas relações com as políticas públicas, questões de marketing, relações de trabalho , 

sofrimento laboral  e incentivos contábeis. 

  

Orientadores:  

 Prof. David de Alencar 

Correia Maia 

 Profa. Patrícia Lacerda 

de Oliveira Costa 

 Profa. Talyta Eduardo 

Oliveira 

 

Orientandos: 

 Edilene Gomes de Queiroz 

 Iara Ribeiro da Silva 

 Maria Aurineide Pires de Araújo Aguiar  

 Luciana Kelly Nascimento Vasconcelos 

 Larissa dos Santos Ferreira 

 Raquel Silva de Morais 

 Thayssa Perreira Bento  

 Damylla Teles Honório Soares 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

CURSO: ADS/SI  

PROJETO: Mineração de Dados em Sistemas de Informação e Redes Sociais 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

A mineração de dados (Data Mining) [D’Avanzo e Pilato, 2015] é um 

dos passos do processo de descoberta de conhecimento em bancos de dados, sendo o 

mais relacionado com estudo de algoritmos de reconhecimento de padrões, inteligência 

artificial, visualização, processamento de alto desempenho, bancos de dados, etc.   

 

 

Orientador: 

 Prof. Elifrânio Alves Cruz 

Orientando: 

 Michel Arruda da Silva 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Enfermagem  

PROJETO: Tecnologias do cuidado à saúde da mulher  

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

O projeto de IC Tecnologias do Cuidado da Saúde da Mulher: 

instrumentalização do enfermeiro visa a abordagem das referências teóricos e 

metodológicos que subsidiam a construção e validação de tecnologias, compreendendo-

se estas como fundamentais para atuação do enfermeiro nos diversos contextos de 

cuidado que envolvem a saúde da mulher. 

 

 

Orientadora:  

 Prof.ª Ana Cileia Henriques 

 

Orientandos: 

 Cibele Cristine G. Mendonça  

 Flavia Karolyne S. Alves 

 Ivina Gomes Teles 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Enfermagem  

PROJETO: Avaliação da puericultura como tecnologia do cuidado para a promoção da 

saúde da criança 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

O projeto de pesquisa visa avaliar a utilização e a realização da puericultura 

como tecnologia do cuidado de enfermagem para a promoção da saúde da criança. 

Favorecer um conhecimento aprofundado no âmbito individual, familiar e na 

comunidade em que a criança está inserida. Bem como, incentivar as publicações 

científicas em eventos locais, nacionais, internacionais e até em periódicos renomados 

para a área da saúde. Almeja-se, ainda, deixar como contribuição acadêmica um 

instrumento de coleta de dados com as etapas do Processo de Enfermagem à ser 

utilizado pelo Curso de Graduação em Enfermagem na Clínica Integrada de Saúde da 

FAMETRO. 

 

Orientadora:  

 Prof.ª Dr.ª Fernanda Jorge 

Magalhães  

 

Orientandos: 

 Francisco Elton Jones Arruda 

da Silva 

 Wigo Pereira Gomes da Silva  



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Farmácia 

PROJETO/ DISCIPLINA: Segurança do paciente em unidade de terapia intensiva 

neonatal: contribuições farmacêuticas  

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O farmacêutico clínico tem se mostrado essencial para a melhoria da assistência 

nas UTIN, visando o uso adequado de medicamentos e detecção de potenciais 

problemas relacionados ao uso dos mesmos nos recém-nascidos. Almeja-se a inclusão 

do futuro profissional farmacêutico nas atividades clínicas farmacêuticas e na realização 

da monitorização da farmacoterapia de recém-nascidos, evidenciando sua capacidade de 

resolução e prevenção de problemas relacionados aos medicamentos, contribuindo para 

a obtenção de uma farmacoterapia segura e eficaz. Para tal, são realizados o 

delineamento do perfil clínico e farmacoterapêutico, bem como a análise da 

farmacoterapia dos pacientes pelo farmacêutico clínico, o que permitirá a detecção de 

problemas relacionados aos medicamentos, realização, descrição e classificação das 

intervenções farmacêuticas e consequentemente, análise do processo utilizando 

indicadores de qualidade.  

 

 

 

Orientadora:  
 Profa. Aline Holanda Silva  

 

Orientanda:  
Ana Isabela Costa Carneiro  

 

 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

CURSO: Farmácia 

PROJETO/ DISCIPLINA: Conhecimento de diabetes mellitus: do paciente ao 

acadêmico  

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O diabetes mellitus é uma endocrinopatia que induz alterações metabólicas 

séricas ao paciente, sendo considerado um problema de saúde pública. No Brasil, a 

prevalência é alta, elevando o custo na área da saúde com intervenções mínimas no 

controle e prevenção. Muitos indivíduos acometidos pela enfermidade desconhecem o 

seu diagnóstico. Nesse contexto, profissionais da área da saúde podem auxiliar no 

diagnóstico, controle e prevenção dessa endocrinopatia. Dessa forma, o nosso grupo de 

pesquisa visa estudar de forma prática e rotineira algumas enfermidades visualizadas na 

área acadêmica no intuito de auxiliar no conhecimento científico e profissional. 

 

Orientadora:  

 Dra. Ana Karine Rocha de 

Melo Leite 

Orientandos:  

 Elizabete de Oliveira Maia  

 Marciane Rodrigues do 

Nascimento Tavares 

 Maria Elizângela Ferreira 

dos Santos 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Farmácia 

 

PROJETO/ DISCIPLINA: Avaliação das potenciais interações medicamentosas e 

reações adversas a medicamentos em pacientes idosos polimedicados. 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

 

É comum a prática da polifarmácia, que consiste no uso de múltiplos 

medicamentos, por pacientes idosos, que propicia situações que potencializam as 

ocorrências de interações medicamentosas, principalmente se os cuidados em relação à 

compatibilidade dos fármacos e os intervalos de administração não forem levados em 

consideração (SECOLI, 2001). Tendo em vista a importância das reações adversas a 

medicamentos e das interações medicamentosas para a qualidade de vida o projeto visa 

analisar as potenciais interações medicamentosas e reações adversas a medicamentos 

(RAM), em pacientes idosos atendidos no Centro de saúde Carlos Ribeiro e no Lar São 

Francisco de Assis, ambos no município de Fortaleza-CE.  

 

Orientador: 

 Prof. Dr.Cicero Igor Simoes M. 

Silva 

 

Orientandos 

 

 Ana Karine de Oliveira Eufrásio 

 Daphne Carvalho Martins Lima 

 Flavio Rodrigues Lopes Filho 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Farmácia 

 

PROJETO/ DISCIPLINA: Perfil de pessoas com diabetes em uso de análogos de 

insulina na Secretaria Municipal de Saúde de Caucaia 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

No Brasil, a prevalência da Diabetes Mellitus (DM) vem aumentando nas 

últimas décadas o que representa importante desafio para o sistema de saúde como um 

todo. Nesse contexto, o medicamento pode constituir importante ferramenta terapêutica 

para o enfrentamento deste problema. Esse projeto visa caracterizar o perfil 

sóciodemográfico, clínico, farmacoterapêutico e de custos, relacionados ao tratamento 

de pessoas com diabetes em uso de análogos de insulina na Secretaria Municipal de 

Saúde de Caucaia (SMS). O estudo será realizado em duas etapas, a primeira 

documental e a segunda observacional. 

 

 

Orientadora: 

 Profa. Nívia Tavares Pessoa 

Orientanda:  

 Janaina Lopes de Melo 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

CURSO: Farmácia 

PROJETO/ DISCIPLINA: Avaliação do Serviço de Farmácia Clínica da Clínica 

Integrada de Saúde: Indicadores de Processo 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 O projeto de Iniciação Científica intitulado "Avaliação do Serviço de 

Farmácia Clínica da Clínica Integrada de Saúde: Indicadores de Processo" busca aferir a 

qualidade do serviço implantado e conduzido desde 2016.2 pelo curso de Farmácia da 

Fametro através de indicadores pré-estabelecidos em produções científicas do Brasil. Os 

alunos participantes poderão assimilar o processo de avaliação de serviços 

farmacêuticos e aprimorar o raciocínio clínico, necessário para a  identificação de 

problemas na farmacoterapia dos pacientes. Por fim, a qualidade do trabalho executado 

para a população atendida poderá ser ressaltada e estratégias de melhoria podem ser 

pensadas a partir da avaliação contínua. 
 

 

Orientador:  

 

 Prof. Dr. Paulo Yuri Milen 

Firmino  

 

Orientandas:  

 

 Kássia Ribeiro da Fonseca 

 Thays Silva de Aragão  

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Farmácia 

PROJETO/ DISCIPLINA: A influência das condições de armazenamento na 

estabilidade de produtos cosméticos 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

 

O projeto faz parte dos estudos em cosmetologia, campo de atuação do 

profissional farmacêuticos que inclui desde o desenvolvimentos e produção de produtos 

cosméticos, ensaios de estabilidade e controle de qualidade até a orientação 

farmacêutica ao consumidor. Nesse contexto, a pesquisa tem como enfoque discutir a 

importância dos cuidados no armazenamento de fotoprotetores e, a partir de ensaios 

físico químicos e microbiológico, identificar possíveis alterações na qualidade do 

produto. O estudo proporcionará dados relevantes que servirão de informações e 

orientações para a população em geral.  

 

 

Orientador:  

 Profa. Dra. Ticiana 

Praciano Pereira 

 

Orientando: 

 Flávio Rodrigues 

Lopes Filho 

 

 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Gastronomia 

PROJETO/ DISCIPLINA: Semear gastronomia: estudo, produção e aplicação de 

insumos da horta da Fametro 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO:  

O Projeto é executado desde o ano de 2017 e vem desenvolvendo uma horta 

vertical na Clínica Escola. Com o foco em produzir produtos para serem utilizados 

durante as aulas práticas de Gastronomia e no desenvolvimento de novos produtos, 

realizando análises sensoriais de diversos tipos de produtos.  

. 

 

Orientador: 

 Prof. Francisco Robério S. Marques 

 

Orientanda: 

 Ana Isabelle de Andrade dos Santos  

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Nutrição 

PROJETO/ DISCIPLINA: Estado Nutricional, Comportamento Alimentar e Qualidade do 

Sono em Indígenas Tapebas. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

O projeto de iniciação científica tem como principal objetivo verificar o estado 

nutricional, comportamento alimentar e alterações da qualidade do sono e suas associações 

em indígenas Tapebas. Percebe-se carência de estudos populacionais com indígenas Tapebas 

e ressalta-se a necessidade de investigação do estado nutricional em comunidades indígenas, 

do comportamento alimentar e de transtornos do sono, podendo estar relacionados, a fim de 

prevenir o surgimento de agravos à saúde causados pelo excesso de peso corporal, bem como 

piora do agravo já instalado. Exerce ainda papel importante na saúde pública e gera 

informações sobre o comportamento dessa população para a prática clínica.   

 

Orientadora:  

 Alane Nogueira Bezerra 

Orientandos: 

 Gustavo Galdino de Meneses Barros 

 Hérica do Nascimento Sales 

 Yatagan Moreira da Rocha  



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Nutrição 

PROJETO: Comportamento alimentar, estado nutricional e qualidade do sono de indivíduos 

diabéticos 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

O projeto de iniciação científica abordado tem como principal objetivo avaliar o 

comportamento alimentar, o estado nutricional e a qualidade do sono de indivíduos 

diabéticos. Ressalta-se a necessidade de investigação de possíveis relações do estado 

nutricional, comportamento alimentar e transtorno do sono em indivíduos diabéticos, a fim de 

prevenir o surgimento de agravos à saúde, bem como minimizar suas complicações. No 

estado do Ceará, ainda são poucos os estudos que relacionem o transtorno do sono com 

comportamento alimentar e estado nutricional em indivíduos diabéticos, o que pode 

direcionar ações e serviços de saúde através do perfil nutricional observado. 

 

Orientadora:  

 Camilha Pinheiro Pereira 

 

Orientandos: 

 

 Camila Moreira da Costa 

Alencar 

 Anita Ferreira de Oliveira 

 Eric Wenda Ribeiro Lourenço 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Odontologia   

PROJETO/ DISCIPLINA: Os conhecimentos, atitudes e comportamentos frente aos 

aspectos de biossegurança entre estudantes da área da saúde da Faculdade de 

Metropolitana da Grande Fortaleza. 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

Para os alunos da área da saúde é mister conhecer os riscos ocupacionais, entre 

esses os químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes a fim de promover e 

implantar boas práticas laboratoriais, principalmente em uma Instituição de Ensino 

Superior (IES). Nessa dimensão, o papel do iniciante científico é pesquisar, coletar e 

analisar os dados e o objetivo dessa pesquisa é contribuir para formar estudantes 

capacitados com um nível de conhecimento elevado sobre a biossegurança dentro dos 

laboratórios, a fim de orientar a instituição e os professores, sobre os assuntos que 

precisam de maior discussão e atenção relacionados à biossegurança. 

 

 

Orientador:  

 Prof. Dr. Joao Jaime Giffoni 

Leite 

Orientandos:  

 Inês Ariane Gomes  

 Isaquiel Chaves Ferreira 

 Lucas Gabriel Nunes  

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Odontologia 

PROJETO/ DISCIPLINA: Condição de saúde bucal do paciente da Clínica Integrada 

do Complexo Odontológico da FAMETRO 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A saúde bucal é parte integrante da saúde geral do indivíduo e está relacionada 

às condições de alimentação, moradia, trabalho, renda, meio ambiente, transporte, lazer, 

acesso aos serviços de saúde e à informação, entre outros. A luta pela saúde bucal está 

vinculada à luta pelas melhorias desses fatores determinantes. Diante desse contexto, o 

objetivo desta iniciação científica é oferecer ao discente a oportunidade de iniciar na 

pesquisa e solidificar os conhecimentos adquiridos através de um projeto com o 

objetivo de descrever a condição de saúde bucal do paciente atendido no Complexo 

Odontológico da FAMETRO.  

 

 

Orientadora:  

 Profa. Paula Ventura da 

Silveira 

Orientandos:  

 Francisco Willame da Silva 

 Diego Davi Santos 

 Sinara Rebeca Sá Moura 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Odontologia 

 

PROJETO:  Perfil de utilização e avaliação dos hábitos de higiene bucal em portadores 

de próteses removíveis  

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO:  

Trata-se de uma pesquisa descritiva a fim de avaliar os materiais e métodos de 

higienização de aparelhos protéticos dos pacientes frequentadores do Complexo 

Odontológico da Fametro, bem como as recomendações necessárias dos cirurgiões-

dentistas relativas a este assunto. São realizados exames clínicos dos pacientes e a 

aplicação de questionários, antes e após a confecção de novas próteses. Estas 

informações são relevantes, pois ampliam seu conhecimento sobre pessoas desdentadas 

e melhoram sua capacidade de lidar com elas, além de divulgar o curso de odontologia e 

a Instituição como desenvolvedores de melhora da qualidade de vida na sociedade. 

 

 

Orientador:  

 Prof. Jandenilson Alves 

Brígido 

Orientandos:  

 Carla Kessia Magalhães 

 Laura Teixeira de Barros 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Odontologia 

PROJETO: Avaliação do grau de satisfação e qualidade de vida dos pacientes 

desdentados e portadores de prótese dentária 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

O estudo avalia o impacto da perda dentária na qualidade de vida de um grupo 

de pacientes desdentados e identificar as dimensões da qualidade de vida mais afetadas 

pela condição de saúde bucal. São realizados exames clínicos dos pacientes e a 

aplicação de questionários, antes e após a confecção de novas próteses. Estas 

informações são relevantes para os profissionais, pois ampliam seu conhecimento sobre 

pessoas desdentadas e melhoram sua capacidade de lidar com elas, além de divulgar o 

curso de odontologia e a Instituição como desenvolvedores de melhora da qualidade de 

vida na sociedade. 

 

Orientador:  

 Prof. Jandenilson Alves 

Brígido 

Orientandos: 

 Hylanna Maciel  

 Maria Jéssica Freitas 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Psicologia 

PROJETO: Adoção homoafetiva no contexto da psicologia  

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

A adoção homoafetiva tem como objetivo realizar uma busca bibliográfica para 

contemplar as novas formas e contextualizações familiares, bem como verificar de que 

maneira o ordenamento jurídico brasileiro verifica as questões referentes a adoção com 

as  mudanças do Estatuto da criança e do adolescente. 

 

 

Orientador:  

 Prof. David de Alencar Correia 

Orientando:  

 Davi Barbosa Macêdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Psicologia 

PROJETO/ DISCIPLINA: As Vicissitudes da revelação do diagnóstico da AIDS para 

outros sujeitos  

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO:  

O estudo objetiva evidenciar as vicissitudes da experiência da revelação do 

diagnóstico de HIV/aids para outros sujeitos.  Acreditamos que pensarmos na 

perspectiva da psicanálise nesse um a um que se angustia de modo singular pode 

provocar nos sujeitos pesquisadores ou futuros pesquisadores uma reflexão e outros 

saberes. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: 

 Profa. Karla Correia Lima Miranda 

 

Orientandos: 
 Carolina Melo de Souza 

 Raquel de Souza Xavier 

 Bruno de Oliveira Ramos 

 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Psicologia 

 

PROJETO/ DISCIPLINA: Atuação do Psicólogo nas Consultorias em Gestão de 

Pessoas na cidade de Fortaleza. 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

O projeto de pesquisa se propõe a mapear as competências requisitadas pelo 

mercado de consultoria em gestão de pessoas na cidade de Fortaleza e se a formação do 

psicólogo o habilita a desenvolver as atividades requeridas pelo mercado em 

consultorias em gestão de pessoas.        

 A pesquisa será fundamentada por um minucioso levantamento bibliográfico e 

analise do DSN e PPC de seis faculdades da região metropolitana da cidade de Fortaleza 

e dados oriundos de questionários que serão aplicados em estudante, psicólogos e 

consultorias.    

 

 

Orientador: 

 Profa. Larissa Façanha de 

Matos Dourado 

Orientandos:  

 Gerlanne de Lima Holanda 

 Marcio do Nascimento Almeida 

 Natasha Pereira Araújo 

 



FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA 

DIRETORIA ACADÊMICA 

PROGRAMA DE MONITORIA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO  

 

CURSO: Psicologia 

PROJETO/ DISCIPLINA: COMO VAI A FAMÍLIA? Sentidos atribuídos à família, 

conjugalidade e parentalidade.   

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO:  

Tem-se por objetivo compreender os significados de família e das relações 

familiares com foco na conjugalidade e parentalidade. O iniciante científico (IC) 

aprofundará conhecimento específico sobre a psicologia da família, métodos e técnicas 

de pesquisa científica, coleta e análise de dados e as implicações éticas desse processo. 

O projeto de pesquisa será submetido à aprovação de comitê de ética em pesquisa. 

Propõe-se um estudo de campo com abordagem quanti-qualitativa, utilizando-se 

questionário semi-estruturado e amostra não probabilística. Este projeto representa o 

marco inicial na FAMETRO em relação à pesquisa com famílias, contribuindo para 

avanços científicos e acadêmicos nesta área. 

 

 Orientador:  

 Profa. Teresa Gláucia Gurgel 

Gabriele Costa  

 

Orientandos:  
 Mayane de Souza Vasconcelos 

Sabino  

 Luana Rodrigues de Oliveira 

Feitosa  

 Rebeca Saraiva e Silva 

Barbosa 

 Cassia Cristina Paixão 

Andrade  

 

 Joice Rodrigues V. Rocha  

 Miguel Monteiro de Araújo Junior  

 


