
DATA DE 
ENTRADA  

NÚMERO DO 
PROCESSO  

TÍTULO DO PROJETO 
 

DECISÃO DATA DA DECISÃO 

14-12-2020 RI001-
2020/0273         

Avaliação da resposta 
imune do humano 
contra o vírus SARSCOV 
suportada por 
compostos de origem 
natural e farmacológica 
enquanto meio dinâmico 
de interface: medicina 
baseada na inteligência 
computacional 

Condicional 21-01-2021 

16-12-2021 RA001-
2020/00139  

Burnout em estudantes 
de enfermagem 

Deferido 21-01-2021 

20-01-2021 
 

R312343-
D1191444  

 

Transição para o ensino 
superior: a perceção da 
importância do 
enfermeiro de família  

Deferido  26-02-2021 

25-01-2021 Recebido por e: 
mail  

 

Psicoativos e sucesso 
escolar em tempos de 
pandemia COVID-19 nos 
estudantes do Instituto 
Politécnico de Bragança 

Deferido 26-02-2021 

1-02-2021 RA001-
2021/00003  

 

Uso de máscara de 
proteção em tempos de 
pandemia COVID-19 nos 
estudantes do IPB  

Deferido 26-02-2021 

23-02-2021 RI001-
2020/02738  

 

Avaliação da resposta 
imune humana SARS-
COV suportada por 
compostos de origem 
natural e farmacológica 
enquanto meio dinâmico 
de interface: medicina 
baseada na inteligência 
computacional 

Deferido 26-02-2021 

01-04-2021 P267286  

 

Literacia dos estudantes 
do IPB sobre as vacinas 
contra a COVID- 19 

Deferido 16-04-2021 

01-04-2021 P267285 Autopercepção do 
conhecimento sobre 
hábitos do consumo de 
antibióticos na 
comunidade do IPB 

Deferido 16-04-2021 

01-04-2021 P267222  

 

Automedicação de 
analgésicos e anti- 
inflamatórios nos 
estudantes do IPB 

Deferido 
 
 
 

16-04-2021 

01-04-2021 P267225  

 

Influência da área de 
formação dos alunos do 
IPB no consumo de 
medicamentos não 

Condicional 16-04-2021 



sujeitos a receita médica 
(MNSRM)”  

05-04-2021 P267203  

 

Mediação comunitária e 
resolução de conflitos: a 
perceção dos estudantes 

Deferido 16-04-2021 

07-04-2021 268001  

 

A saúde mental na 
população das 
instituições associadas 
da CNIS a nível nacional  

Deferido 16-04-2021 

12-04-2021 1206054 A perceção do assistente 
social sobre o impacto 
da pandemia COVID-19 
no processo de 
intervenção/acompanha
mento no utente 
internado em UCCI 

Solicitada 
informação 
adicional 

17-05-2021 

15-04-2021 270622  

 

Responsabilidade social 
em instituições de 
ensino superior: um 
estudo comparativo 
entre uma instituição 
portuguesa e uma 
brasileira  

Deferido 17-05-2021 

20-04-2021 271481  

 

Caracterização do 
consumo de 
suplementos 
ergogénicos no nordeste 
transmontano 

Deferido 17-05-2021 

21-04-2021 273841  

 

Influência da área de 
formação dos alunos do 
IPB no consumo de 
MNSRM (medicamentos 
não sujeitos a receita 
médica) 

Deferido 17-05-2021 

21-04-2021 272423 

 

Projeto GREENHEALTH - 
estratégias digitais 
baseadas em ativos 
biológicos para melhorar 
o bem-estar e promover 
a saúde verde (REF: 
NORTE-01-0145-FEDER-
000042 

Deferido 31-05-2021 

22-04-2021 272621  

 

Perceções e usos dos 
espaços verdes públicos 
da cidade de Bragança e 
o efeito da pandemia 

Deferido 31-05-2021 

22-04-2021 272661  

 

Evolução dos serviços 
das farmácias 
comunitárias da região 
de Trás-os-Montes e 
Alto Douro: pandemia 
COVID-19  

Deferido 31-05-2021 



30-04-2021 282321  

 

TURNOUT - 
Desenvolvimento do 
turismo outdoor da 
região norte de 
portugal, POCI-01-0145- 
feder-032289 

Deferido 31-05-2021 

11-05-2021 278021 Ansiedade, depressão e 
stress na equipa de 
enfermagem 

Deferido 31-05-2021 

11-05-2021 278022 Tipo de acidente 
vascular cerebral versus 
antecedentes pessoais 

Deferido 31-05-2021 

19-05-2021 281221 Motivação para a 
aprendizagem em 
estudantes do ensino 
superior  

Deferido 31-05-2021 

20-05-2021 281402  

 

Viver a contaminação 
por SARCOV2 COVID-19 
em enfermeiros – 
discursos na primeira 
pessoa  

Deferido 31-05-2021 

9-06-2021 287742 Impacto do consumo 
dos adoçantes não 
calóricos nos estudantes 
do Instituto Politécnico 
de Bragança  

Deferido  

16-06-2021 290221 Estudo da proficiência 
motora como preditor 
dos níveis de actividade 
física e de aptidão física 
em crianças  

Deferido  

26-06-2021 283202  

 

Percepções, a titudes e 
preferências relativas ao 
consumo de azeite e 
seus determinantes 
(NORTE-06- 3559-FSE-
000188)  

Deferido 25-06-2021 

5-07-2021 297661 Fatores de retenção e 
abandono no futebol 
infanto-juvenil 

Deferido 30-07-2021 

15-07-2021 302141 Avaliação da resposta 
imune do humano 
contra o vírus SARSCOV 
suportada por 
compostos de origem 
natural e farmacológica 
enquanto meio 
dinâmico de interface: 
medicina baseada na 
inteligência 
computacional 

Deferido 30-07-2021 



2-09-2021 315661 O autocuidado com a 
fístula arteriovenosa do 
doente renal crónico em 
programa de 
hemodiálise  

Deferido 8-10-2021 

10-09-2021 320401 

 

Associação entre o 
grupo sanguíneo do 
sistema ABO e o risco de 
infeção por COVID-19, 
em estudantes do 
ensino superior do norte 
de Portugal 

Solicitada 
informação 
adicional 

8-10-2021 

23-09-2021 326379  

 

Comprometimento 
organizacional, 
motivação e satisfação 
profissional  

Deferido 8-10-2021 

28-09-2021 327081 IPBIKE e a sociedade  Deferido 8-10-2021 
26-10-2021 333782 Projeto GreenHealth - 

Estratégias digitais 
baseadas em bens 
biológicos para melhorar 
o bem-estar e promover 
a saúde verde  

Não 
pronúncia  

29-11-2021 

8-11-2021 336089  

 

Literacia em IST’s nos 
alunos de enfermagem 
da ESSa-IPB  

Deferido 29-11-2021 

8-11-2021 336023  

 

Qualidade de vida 
relacionada com a saúde 
oral em estudantes do 
Ensino Superior  

Deferido 29-11-2021 

8-11-2021 336121  Perceção do educador 
sobre a aplicação da 
Escala de Avaliação dos 
Envolvimentos Físicos 
das Crianças (EAEFC) em 
Creche e Jardim de 
infância  

Deferido 29-11-2021 

8-11-2021 336101 Avaliação da atividade 
citotóxica e anti-
inflamatória de extratos 
naturais e /ou 
compostos sintéticos  

Deferido 29-11-2021 

11-11-2021 336803 Bem-estar psicológico 
nos estudantes da 
Escola Superior de 
Saúde do IPB 

Deferido 29-11-2021 

12-11-2021 337042 Literacia em Saúde e 
Estilos de Vida nos 
Estudantes do Instituto 
Politécnico de Bragança: 
Área Formativa e 
Percurso de Formação  

Deferido 29-11-2021 



15-11-2021 337509 Estudo sobre Percepção 
dos estudantes sobre as 
tecnologias da realidade 
virtual (RV) em jogos 
sérios de promoção da 
saúde mental e 
reabilitação de sintomas 
negativos na 
esquizofrenia  

Deferido 29-11-2021 

22-11-2021 338712 Enfermagem nos 
desportos de combate: 
competências na 
caraterização e 
recorrência de lesões 

Deferido 17-12-2021 

22-11-2021 338709 
 

Competências dos 
enfermeiros em funções 
nas ambulâncias de 
suporte imediato de 
vida  

Solicitada 
informação 
adicional 

17-12-2021 

25-11-2021 339644 Saúde Mental Positiva 
nos bombeiros do 
Planalto Mirandês  

Deferido 17-12-2021 

10-12-2021 342248 Cultura Para Todos 
Bragança (NORTE-30-
2019-22): Ação 1 - 
Diagnóstico 

Deferido 17-12-2021 

 


