
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Os alunos Denis Azevedo dos Santos, matriculado no curso de Mecatrônica Industrial, e a aluna 

Marília Barichello, matriculada no curso de Psicologia do Centro Universitário Amparense – UNIFIA foram 

contemplados com uma bolsa de estudos no valor de R$300,00 por mês, pelo período de 12 meses, ofertada 

pelo programa Santander Universidades em parceria com o UNIFIA. 

Um total de vinte e seis alunos participaram do processo seletivo para a concessão das bolsas e os 

dois alunos foram selecionados após análise de histórico, currículo Lattes e projeto de pesquisa 

desenvolvido. 

Segundo o aluno Denis Azevedo, a bolsa da parceria UNIFIA-Santander é uma oportunidade para 

que ele continue se dedicando aos estudos e também uma forma de divulgar e dar continuidade a pesquisa 

que vem desenvolvendo. A aluna Marília Barrichello relata que ter sido contemplada com a bolsa UNIFIA 

Santander a deixou muito feliz e ainda mais estimulada para desenvolver sua iniciação científica. De acordo 

com ela, o incentivo financeiro auxiliará para que ela conclua a pesquisa de forma eficaz, sendo um reforço 

positivo para a conclusão dos seus estudos. Ambos alunos ficaram muito satisfeitos com as bolsas!  

A pesquisa da aluna Marília faz parte das pesquisas de Iniciação Cientifica produzidas pelo curso de 

Psicologia do UNIFIA e tem como objetivo investigar a relação entre dependência de smartphone e 

personalidade, além de analisar as diferenças entre idade e sexo nos níveis de dependência. Este estudo tem 

um tema atual e irá auxiliar no entendimento da dependência de smartphones, bem como na tomada de 

decisão frente a esta problemática.  

Já a pesquisa do aluno Denis irá contemplar o desenvolvimento de um sistema de determinação da 

quantidade de gás em botijões de 13kg de modelo residencial a partir de um aplicativo para celular, que 

possibilitará determinar o tempo aproximado de duração do gás, permitindo assim que a população não 

precise de botijões reserva, que podem ser um risco a segurança e a saúde quando armazenados de forma 

incorreta. 

Esses tipos de projetos contribuem para o desenvolvimento da ciência no nosso país e incentivam os 

alunos a estarem constantemente imersos no universo da pesquisa, algo muito importante para a formação 

universitária. E o Centro Universitário Amparense – UNIFIA parabeniza os alunos pelo empenho e 

dedicação para mais esta conquista. 

 

 

Espaço para as três hashtags específicas (escolhidas pelo autor): #iniciacaocientífica #IC #bolsasIC 

Hashtags padrões: #unifia #amparo #vidadeestudante #unisepedigital #ensinosuperior #ead #educacao 

#administraçãounifia #analiseedesenvolvimentodesistemasunifia #biomedicinaunifia 

#ciênciasbiológicasunifia #ciênciascontabeisunifia #direitounifia #educaçãofísicaunifia 

#estéticaecosméticaunifia #enfermagemunifia #engenhariacivilunifia #fisioterapiaunifia 

#gestãodaqualidadeunifia #gestãoderecursoshumanosunifia #gestãoemlogísticaunifia 

#gestãoemmarketingunifia #mecatrônicaunifia #nutriçãounifia #pedagogiaunifia #psicologiaunifia 

#químicaindustrialunifia 

Alunos do UNIFIA recebem bolsa para iniciação 

científica em parceria com Santander 



 
 

 


