
Projetos Aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/Feevale no ano de 2004 

 

Número Título do Projeto Pesquisador Responsável 

6.12.01.04.016 Desenvolvimento de estudos de design inclusivo de equipamentos, brinquedos e vestuário Regina Heidrich 

4.04.03.04.017 Percepção dos Homens Acerca do Binômio Saúde Doença Ilse Maria Kunzler 

4.04.03.04.018 
Avaliação de Desempenho Profissional do Técnico em Enfermagem na Percepção do 
Enfermeiro de Terapia Intensiva 

Lisnéia Fabiani Bock 

4.04.03.04.019 
Prevalência de fatores de risco para doença arterial coronariana nos colaboradores com mais 
de 40 anos de uma instituição de ensino do Vale do Sinos 

Rúbia Natasha Maestri 

4.04.03.04.020 Aspectos emocionais do idoso institucionalizado José Wilson Schlickmann 

4.04.03.04.021 Percepção de meninas adolescentes sobre as informações recebidas acerca da contracepção Hanaí G. Minuzzi Tessuto 

4.04.03.04.022 O autocuidado na vivência dos enfermeiros de terapia intensiva Lisnéia Fabiani Bock 
7.08.01.04.023 Os sentidos das tecnologias da informação e comunicação na escola Luis H. Sommer 

2.10.02.04.024 
Avaliação clínica da eficácia terapêutica da associação de extratos padronizados de Garcinia 
cambogia e Amorphophalus konjak no tratamento da obesidade 

Carlos Augusto R. Vasques 

2.08.03.04.025 Prevalência dos principais fatores de risco cardiovasculares em pacientes hemodialisados Simone Rosseto 
4.01.03.04.026 Perfil hematológico de pacientes submetidos à hemodiálise Sandrine C. Wagner  

4.09.02.04.027 Ansiedade e Rendimento no Handebol Renato Arena 

7.07.02.04.028 
Efeito da Técnica de Visualização sobre a performance de atletas de futebol na cobrança de 
pênaltis 

Flávio André G. Ramon 

7.07.02.04.029 
O perfil de liderança do técnico de futebol: perspectiva entre o real e o desejado pelos atletas 
e as repercussões no rendimento da equipe. 

Carlos Eduardo B. C. 
Franzen 



4.09.02.04.030 
Um estudo dos fatores motivacionais e desmotivacionais que causam a aderência ou o 
abandono nos programas de reabilitação em obesidade 

César Schmidt 

4.09.02.04.031 
Utilização da percepção subjetiva de esforço para o desenvolvimento da força no 
treinamento de musculação versos % IRM  

Jean Paul G. Steiner 

7.07.02.04.032 
Estudo dos níveis de ansiedade pré e pós competitiva, frente a resultados de êxito e de 
fracasso em jogos de voleibol, em equipes infantil e infanto-juvenil, de ambos os sexos 

José Origuella 

7.07.02.04.033 A construção da imagem e percepção corporal em atletas de alto rendimento Karine Winter de Carvalho 

7.07.02.04.034 
Relações entre personalidade e saúde física/psicológica: diferenças segundo gênero, condição 
de trabalho e cultura 

Virgina Dresch 

4.09.02.04.035 
O nível de ansiedade de técnicos de voleibol infantil feminino em competições oficiais e o 
rendimento das equipes comandadas por eles 

Rodrigo Rother 

4.01.01.04.036 
Prevalência de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) na cidade de Novo Hamburgo e 
nos indivíduos expostos a fumaças emitidas pro carvoarias em Lindolfo Collor 

Paulo José Zimermann 
Teixeira 

 


