CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – UNIPTAN
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO - COPEX
PROGRAMA DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Quadro 1 - Linhas de pesquisa dos Cursos de Graduação do UNIPTAN.
CURSOS

Administração

Ciências Contábeis

Direito

Educação Física
(Bacharelado)

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia de
Produção

LINHAS DE PESQUISA


Inovação, tecnologia, empreendedorismo



Gestão da produção, estratégica, logística e financeira



Gestão de pessoas, marketing e comunicação organizacional



Contabilidade gerencial e gestão estratégica de custos em micro e pequenas empresas



Gestão tributária e aspectos sociais em pequenas e médias empresas



Contabilidade financeira e contabilidade para usuários externos



Controladoria e finanças



Hermenêutica e eficácia dos direitos fundamentais



Patrimônio histórico, artístico e cultural



Políticas públicas, desenvolvimento local e sustentabilidade



Comportamento motor (aprendizagem motora, desenvolvimento motor e controle
motor)



Grupos especiais (crianças, idosos e suas morbidades)



Recreação, esporte e lazer (atividades coletivas e diversos contextos)



Preparação física e performance (condicionamento e desempenho físico)



Fitness e wellness (atividades que visam rendimento, estética, saúde física e mental)



Cuidar em Saúde e Enfermagem



Epidemiologia, políticas e práticas de saúde das populações



Gestão e educação na Saúde e Enfermagem



Utilização de resíduos em materiais de construção civil



Gestão empreendedora na construção civil



Avaliação e desempenho das construções



Planejamento e controle da produção



Ergonomia do trabalho



Projeto e layout de fábrica



Implementação de ferramentas da qualidade



Desenvolvimento de produtos

Centro Universitário “Presidente Tancredo de Almeida Neves”
Coordenação de Pesquisa
Tel.: (32) 3379-2725 - Ramal 202
E-mail: pesquisa@uniptan.edu.br

CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – UNIPTAN
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO - COPEX
PROGRAMA DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Quadro 1 - Linhas de pesquisa dos Cursos de Graduação do UNIPTAN. Continuação.
CURSOS

Fisioterapia

Medicina

Nutrição

Odontologia

Pedagogia

Psicologia

LINHAS DE PESQUISA


Função e desenvolvimento motor e análise biomecânica do movimento humano



Fisioterapia respiratória, cardiovascular e desempenho funcional do segmento



Processos básicos e recursos fisioterapêuticos para processos dolorosos e de reparação
tecidual



Ensino em saúde



Saúde pública



Biologia molecular e funcional



Epidemiologia das doenças cardiovasculares



Nutrição e aspectos biopsicossociais do desenvolvimento humano



Nutrição e saúde pública



Elaboração e aprimoramento de produtos alimentícios



Ciências básicas na Odontologia



Diagnóstico oral, odontologia clínica e hospitalar



Osseointegração e biomecânica



Ação didático-pedagógica



Currículo das áreas de conhecimento



Organização e gestão, política e gestão da educação



Tecnologia e prática pedagógica



História e sociologia da educação



Psicologia e processos psicossociais



Fundamentos epistemológicos e históricos da Psicologia



Estudos teórico-conceituais em Psicologia



Psicologia clínica e saúde mental
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