
 

 
 

RESULTADO DO EDITAL DE SELEÇÃO PARA COORDENADORES DE LINHA DE PESQUISA 
INSTITUCIONAL N. 002/2022 

 
A Faculdade Adventista da Bahia, doravante denominada Fadba, por meio do Núcleo de Apoio 
Integrado à Pesquisa, doravante denominado Naipe, torna público o RESULTADO DO EDITAL 
DE SELEÇÃO PARA COORDENADORES DE LINHA DE PESQUISA INSTITUCIONAL, conforme 
detalhado no quadro a seguir: 
 

COORDENADOR LINHA DE PESQUISA 
Ana Flávia Soares 
Conceição 

Idosos quilombolas e a pandemia da covid-19: perfil cognitivo e 
psicoemocional. 

Anselmo Cordeiro de Souza 
Promoção da saúde na proposta dos adventistas: aspectos 
teológico-religiosos, organizacionais, educacionais, 
comunicacionais e suas implicações epidemiológicas. 

Charles Fabian Costa 
Fernandes 

Projeto dignity: uma intervenção sanitária para famílias carentes 
de Capoeiruçu, Cachoeira-BA. 

Clacir Virmes Junior 
Avaliação das metodologias aplicadas ao ensino de língua 
estrangeira propostas por gramáticas de grego publicadas no 
brasil. 

Daniela Santana Reis Análise do desempenho e qualidade da educação básica. 

Diego Silva Patrício 
Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular e suas 
possíveis compensações lesionais através das cadeias 
musculares. 

Elenilda Farias de Oliveira 
Perfil e mapeamento epidemiológico do município de Cachoeira, 
Bahia, brasil: estudo retrospectivo e prospectivo multimétodos 

Erik de Souza Lago 
Utilização de tecnologia da informação para o desenvolvimento 
de aplicativo de cálculos nutricionais. 

Fábio Madureira Garcia 
Ferramenta tecnológica AVA – ambiente virtual de aprendizagem 
e os fatores influenciadores no auxílio do ensino superior. 

Glauber Cassiano 
Gestão e políticas públicas: avaliando a capacidade de políticas 
públicas de saúde, educação e segurança no município de 
Cachoeira-Bahia. 

Helen Meira Cavalcanti 
Avaliação, conhecimento e educação em saúde da neuropatia 
diabética no recôncavo baiano.  

Isael Santos Souza Costa  O tema do êxodo no livro de Daniel. 

Ivair Tavares Junior  
Comparação de reparo tecidual com o uso de l-PRF e 
laserterapia.  

Ivo Pedro Gonzalez Junior  Educação financeira: organizando as finanças familiares  

Jeandson Moraes da Silva  
Caracterização da leishmaniose tegumentar e visceral no estado 
da Bahia, Brasil: análise integrativa e estudo ecológico (2010 – 
2019).  

Jhonatan Lima Oliveira  

 

Relação entre nível de bem-estar e qualidade de vida em 
comparação com desempenho acadêmico de estudantes 
universitários dos cursos de saúde.  



 

COORDENADOR LINHA DE PESQUISA 

Jolivê Rodrigues Chaves  
Estratégias e táticas missiológicas em uma abordagem adventista 
do sétimo dia: investigação multi-métodos em diferentes regiões 
da divisão sul-americana (estudo i).  

Juliana Borges de Lima 
Dantas  

Avaliação do efeito do óleo ozonizado e fotobiomodulação laser 
na cicatrização de ferida cirúrgica em língua de ratos.  

Karoline França Bastos 
Cunha  

Empreendedorismo, políticas públicas e desenvolvimento 
territorial: um estudo sobre a efetividade dos direitos sociais e 
econômicos nas cidades baianas de Cachoeira, São Félix, 
Maragogipe, Muritiba e Santo Amaro.  

Kendall do Capibaribe 
Ferreira 

Comparação dos graus de ansiedade de pacientes em diferentes 
procedimentos odontológicos na clínica escola da fadba.  

Leandro Oliveira de 
Menezes  

O vale do Paraguaçu em seus múltiplos aspectos: diversidade, 
potencialidades e agentes limitadores para o seu 
desenvolvimento.  

Manoel Rodrigues dos 
Santos  

O conceito de discipulado em génesis 1:26-31 e suas implicações 
teológicas.  

Marcia Otto Barrientos  
Associação dos níveis de procalcitonina sérica e a presença de 
doença periodontal em uma população do recôncavo baiano.  

Sânzia Bezerra Ribeiro  
Funcionalidade, capacidade para o trabalho,Qualidade de vida, 
aspectos emocionais e Trajetórias ocupacionais de pessoas com 
doença Falciforme.  

Tiago da Silva Lopes  
Associação entre atividade parassimpática e sensibilidade à dor 
em indivíduos com doença falciforme.  

 
 
Cachoeira, 14 de junho de 2022.  
 
 
 
 
 

EBER LIESSI 
Diretor-Geral da Fadba 


