RESULTADO DAS AVALIAÇÕES DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CEP - CESUMAR DO DIA 08/05/09
CAAE
TÍTULO
0015.0.299.000-09 A atividade física e seus benefícios na redução do sobrepeso e da pressão
arterial para alunos do Ensino Fundamental da Escola Estadual Rodrigues
Alves de Maringá (REAVALIAÇÃO)
0018.0.299.000-09 Gasto energético basal em pacientes com doença inflamatória intestinal
0019.0.299.000-09 Repercussões do pós-operatório de mastectomia e os efeitos da fisioterapia
0020.0.299.000-09 Perfil do nível de ansiedade-traço pré-competitiva de atletas de tênis de campo
em torneios estaduais do Paraná
0021.0.299.000-09 Índice de Massa Corporal (IMC) e a prática de Atividade Física com idosos do
Centro Social Urbano de Maringá-PR
0022.0.299.000-09 Estudo sobre os conteúdos abordados pelos professores de Educação Física
nas turmas do Ensino Médio em escolas da rede estadual e privada de
Maringá-PR
0023.0.299.000-09 Utilização de Ortostatismo através de Prancha Ortostática em pacientes da
Unidade de Terapia Intensiva em processo de desmame ventilatório
0024.0.299.000-09 Efeitos da estimulação precoce em prematuro com atraso motor: estudo de
caso
0025.0.299.000-09 Técnicas comportamentais no âmbito da saúde
0026.0.299.000-09 Ocorrência de micoses superficiais e cutâneas em indivíduos atendidos pelo
Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas (LEPAC), na cidade de
Maringá-PR
0027.0.299.000-09 Avaliação da eficácia de formulações desenvolvidas para o procedimento de
depilação

SITUAÇÃO
Aprovado
Aprovado
Pendente
Pendente
Aprovado
Pendente
Pendente
Aprovado
Pendente
Aprovado
Aprovado

0028.0.299.000-09 Desequilíbrios posturais em alunos de Ensino Fundamental e Médio
0029.0.299.000-09 Videodocumentário sobre a configuração do portador de esquizofrenia na
sociedade
0030.0.299.000-09 Estudo do efeito da microdermoabrasão no tratamento de estrias atróficas:
estudo de caso
0031.0.299.000-09 Estudo histológico e fotográfico do uso da microgalvanopuntura em estrias
atróficas: estudo de caso
0032.0.299.000-09 Embalagem - mais que uma função técnica: uma ferramenta inteligente de
comunicação
0033.0.299.000-09 A influência da marca no comportamento de compra: um estudo sobre marcas
de extrato de tomate
1201.0.000.299-09 Estudo de aspectos acústicos e perceptivo-auditivo da voz de adolescentes
portadores de Síndrome de Down
1383.0.000.299-09 Considerações sobre o uso de recursos vocais e não verbais de
apresentadores de telejornal da cidade de Cuiabá-MT

Aprovado
Aprovado
Aprovado
Aprovado
Pendente
Aprovado
Aprovado
Aprovado

