
Pareceres emitidos em 2020 
 

Parecer Parecer Decisão 

1_CEIPC_2020 “Conhecimento acerca da importância da suplementação em Vitamina B12 no 
padrão alimentar vegetariano em estudantes finalistas de farmácia e em 

vegetarianos." 

Deferido 

2_CEIPC_2020 “Efeito da música na produção de força muscular em idosos" Deferido 
3_CEIPC_2020 “O consumo de leguminosas e os determinantes do seu consumo em alunos do 

ensino secundário e ensino superior” 
Deferido 

4_CEIPC_2020 “Será o treino pliométrico aquático melhor do que o treino pliométrico no solo 
para aumento do salto vertical em atletas de basquetebol entre 14 e 16 anos?” 

Deferido 

5_CEIPC_2020 : “AVALIAÇÃO DO PERFIL TENSIONAL EM MULHERES JOVENS - ESTUDO POR 
MAPA” 

Deferido 

6_CEIPC_2020 “Snacks a meio da tarde: influência na saciedade e escolhas alimentares 
posteriores”. 

Deferido 

7_CEIPC_2020 Algumas Reflexões sobre as Questões Ambientais entre Alunos do Ensino 
Superior: Um Caso de Estudo em Portugal (Some Reflections on Environmental 

Issues among Higher Education Students: A Case Study in Portugal) 

Condicional 

8_CEIPC_2020 Crenças, Conhecimentos e Práticas da população de pombal sobre os 
medicamentos genéricos 

 

Deferido 

9_CEIPC_2020 “Conhecimento e Consumo de Suplementos Nutricionais por Frequentadores de 
Ginásios e Health Clubs” 

Deferido 

10_CEIPC_2020 “A satisfação do consumidor associado à formação e literacia dos manipuladores 
de alimentos e o papel do nutricionista em alimentação coletiva” 

 

Deferido 

11_CEIPC_2020 “Conceções sobre o corpo, envelhecimento e saúde em populações seniores de 
Portugal e do Brasil” 

Não emitido 
Aguarda 

esclarecimentod 

12_CEIPC_2020 “Consumo de suplementos alimentares, seus determinantes e conhecimento 
acerca da sua eficácia em frequentadores de ginásio” 

Deferido 

13_CEIPC_2020 “Promoção de hábitos de sono saudáveis em crianças do 1º Ciclo” 
 

Deferido 

14_CEIPC_2020 “O consumo de Inibidores da Bomba de Protões e o risco de demência” Deferido 
15_CEIPC_2020 “Efeitos da música na velocidade da marcha em jovens universitários” 

 
Deferido 

16_CEIPC_2020 “Influência do desenvolvimento de cooking skills e literacia alimentar no estado 
nutricional da criança” 

Deferido 

17_CEIPC_2020 “Determinantes do consumo de suplementos alimentares em ginásios” Deferido 

18_CEIPC_2020 A FELICIDADE NO TRABALHO: UM ESTUDO NO SECTOR FARMACÊUTICO Deferido 

19_CEIPC_2020 Adesão à Dieta Mediterrânica e à Dieta Atlântica: a sua relação com género, o 
IMC, nível educacional dos pais e estatuto socioeconómico em Adolescentes 

Portugueses 

Deferido 

20_CEIPC_2020 "Caraterização da ingestão alimentar, avaliação da composição corporal e 
qualidade de vida em praticantes de atividade física" 

Deferido 

21_CEIPC_2020 Qual o efeito do treino propriocetivo na melhoria do equilíbrio em jovens atletas 
de ginástica rítmica? 

Condicional 

22_CEIPC_2020 "Adesão a dieta mediterrânica, prática de uma dieta sustentável e atividade física 
em estudantes do 1º ciclo de estudos do Instituto Politécnico de Coimbra" 

Deferido 

 Parecer Deferido 

23_CEIPC_2020: "Implementação de uma abordagem de Acolhimento e Integração melhorada 
promovendo a identificação organizacional – Trabalho de Projeto no âmbito do 

Mestrado em Gestão de Recursos Humanos" 

Deferido 

24_CEIPC_2020: "Qualidade do Serviço Online no sector do Retalho Eletrónico" Deferido 

25_CEIPC_2020: Prevalência de sarcopenia e fatores associados em idosos institucionalizados" Deferido 

26_CEIPC_2020: "Efeito das pistas auditivas fornecidas por uma bengala inteligente na marcha de 
pessoas com doença de Parkinson" 

Deferido 

27_CEIPC_2020: "Hábitos Tabágicos em estudantes do Ensino Superior " 
 

Deferido 

28_CEIPC_2020: Caraterização da sarcopenia em idosos em centros de dia Deferido 

29_CEIPC_2020 "Relação entre a alimentação escolar e a região" Desistencia do 
Pedido 

30_CEIPC_2020: Efeitos da carga tabágica na defesa antioxidante e da atividade das colinesterases Condicional 

31_CEIPC_2020: “Será que um programa de treino para o equilíbrio muscular dos rotadores do 
ombro com uma componente propriocetiva é mais eficaz do que sem essa 

componente em atletas de andebol?” 
 

Deferido 

32 _CEIPC_2020: "Consumo de alimentos ultraprocessados em crianças dos 2 aos 5 anos de idade: 
caraterização e fatores determinantes de ingestão " 

Deferido 
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33_CEIPC_2020: "Perfil epidemiológico da doença em utentes acompanhados pelo departamento 
de imagem médica do Hospital São José" 

Outras CE 

34_CEIPC_2020: "Efeito da primeira refeição realizada após um jogo de futebol na recuperação 
muscular, em jovens atletas de futebol " 

Deferido 

35_CEIPC_2020: Empoderamento de Mulheres, violência de Género e Feminicídio: Um projeto de 
Intervenção em Educação para a Saúde 

Deferido 

36_CEIPC_2020: "Impacto dos lanches no IMC dos alunos do 1º ciclo da mealhada" Deferido 

37_CEIPC_2020: “Influência da crioterapia na força muscular dos membros inferiores em 
futebolistas” 

Deferido 

38_CEIPC_2020: "Avaliação da sasfação dos alunos do 2º e 3º ciclo face às ementas escolares, 
antes e após intervenção a nível de educação alimentar" 

Desistencia do 
pedido 

39_CEIPC_2020: “Alterações vestibulares e Perturbações dos Sons da Fala em crianças dos 4-6 
anos: Estudo Correlacional” 

 

Deferido 

40_CEIPC_2020: “Efeito do conhecimento nutricional de atletas na sua composição corporal, 
hábitos alimentares e performance desportiva”. 

Deferido 

41_CEIPC_2020: “Relação entre a Responsabilidade Social Empresarial e Relações Públicas: 
confronto entre a teoria e a prática na realidade contemporânea”. 

Deferido 

42_CEIPC_2020: “A influência da amamentação na prevenção da obesidade infantil” 
 

Deferido 

43_CEIPC_2020: "DETERMINANTES DA ADOÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAIS EM IES: UMA 
APLICAÇÃO DA UTAUT2 A ALUNOS DO IPC" 

Deferido 

44_CEIPC_2020: “Será que indivíduos com amputação do membro inferior, utilizadores de prótese 
transfemural apresentam diferenças no padrão de marcha e no perfil de 

participação social comparativamente aos que usam prótese transtibial? " 

Deferido 

45_CEIPC_2020: "Determinantes da compra online de smartphones pelos portugueses" Deferido 

46_CEIPC_2020: "O impacto do WOM gerado sobre destinos turísticos em plataformas digitais na 
intenção de visitar esses destinos" 

Deferido 

47_CEIPC_2020: "Determinantes e consequências do seguimento de ONG’s no Instagram" Deferido 

48_CEIPC_2020: HPV de alto risco e a expressão de PIK3CA e TERT; estudo em células do colo do 
útero" 

Deferido 

49_CEIPC_2020: Consumo de BCAA´s em Nutrição Desportiva - Eficácia de aminoácidos de cadeia 
ramificada, na recuperação e redução da dor muscular após treino 

Deferido 

50_CEIPC_2020: "Sistema de indicadores de internacionalização de destinos turísticos / Tourism 
destinations’ internationalization indicators system " 

Deferido 

51_CEIPC_2020: Caracterização dos Hábitos Alimentares em Período de Isolamento Social 
/Quarentena COVID19 

Deferido 

52_CEIPC_2020: “Neurological chronic Disorders and other Preconditions under Covid-19 in 
Portugal” 

Deferido 

53_CEIPC_2020: “Avaliação das Condições de Trabalho e de Saúde durante a Pandemia COVID-19 
no Politécnico de Coimbra” 

Deferido 

54_CEPC2_2020: "Avaliação dos conhecimentos sobre nutrição e alimentação de jovens 
futebolistas" 

Deferido 

55_CEPC2_2020: "Influência do trabalho por turnos na alimentação dos trabalhadores e as suas 
consequências no seu estado nutricional" 

Deferido 

56_CEPC2_2020: "Protocolo: uma mais-valia para a imagem organizacional no contexto atual?" Deferido 

57_CEPC2_2020: "Avaliação do efeito do tabaco na rigidez arterial em jovens fumadores, por eco-
doppler. " 

Deferido 

58_CEPC2_2020: "Mitos sobre Nutrição na Gravidez" Deferido 

59_CEPC2_2020: "Capacidade para o trabalho e fatores de riscos psicossociais em profissionais não 
docentes e não investigadores do IPC " 

Condicional 

60_CEPC2_2020: "Desenvolvimento de um Dashboard: Rotatividade nas empresas tecnológicas " Condicional 

61_CEPC2_2020: "KIDisi – Impact of social isolation in exercise practice and food pattern of 
Portuguese children and youth" 

Deferido 

62_CEPC2_2020:  
“Caracterização da atividade física e acompanhamento clínico durante o 

confinamento 

Deferido 

63_CEPC2_2020: “Avaliação da atividade muscular e da proprioceção de sujeitos com lesão 
ligamento cruzado anterior” 

Deferido 

64_CEPC2_2020: “Determinantes da saúde em enfermeiros em período COVID-19 “ Deferido 

65_CEPC2_2020: "Marketing Digital na Águas de Coimbra" Indeferido 

66_CEPC2_2020: "Implementação do Programa Eco-Escolas no ensino superior - um caminho para 
a sustentabilidade ambiental no IPC " 

Escusa 

67_CEPC2_2020: "Análise ecográfica das alterações morfológicas dos isquiotibiais em mulheres 
atletas de rúgbi " 

Deferido 

68_CEPC2_2020: "Avaliação ecográfica do tratamento de acupuntura na tendinopatia do ombro" Deferido 

69_CEPC2_2020: " Impacto dos serviços de Cloud Gaming na Indústria de Gaming " Deferido 
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70_CEPC2_2020: “Fatores Emocionais e Adesão Terapêutica: Um programa de intervenção em 
pacientes com Diabetes Mellitus tipo II” 

Deferido 

71_CEPC2_2020: O impacto do CRM no relacÍonamento com os clientes Condicional 

72_CEPC2_2020: “Relação entre o estado psicológico e os comportamentos alimentares em 
período de isolamento social” 

Deferido 

73_CEPC2_2020: "O Papel dos Influenciadores Digitais no Envolvimento dos Clientes e na Intenção 
de Compra da Marca" 

 

Deferido 

74_CEPC2_2020: Relação entre os hábitos alimentares dos pais e a composição corporal dos filhos 
atletas. 

Deferido 

75_CEPC2_2020: Perfil nutricional e sociodemográfico do consumidor de um consultório de 
nutrição 

Em análise 

76_CEPC2_2020: Poderá o nível de treino físico modular a resposta imunitária inata e prevenir o 
envelhecimento arterial e a disfunção vascular em pessoas previamente infetadas 
com o SARS-CoV-2? Um estudo prospetivo de monitorização da resposta imune e 

da stiffness arterial. 

Em análise 

77_CEPC2_2020: Stiffness e composição corporal. Em análise 

78_CEPC2_2020: Efeitos do padrão de consumo de leite animal e seus derivados na fisiologia 
vascular e composição corporal em adultos jovens 

Em análise 

79_CEPC2_2020: Um sensor encefalográfico intra-ouvido para monitorização de sono: dados 
preliminares derivados de estudos durante a noite inteira. 

Em análise 

80_CEPC2_2020: Qualidade do ar e patologias respiratórias ocupacionais na indústria metalúrgica Em análise 

81_CEPC2_2020: Salicórnia, pressão arterial e arterial stiffness em doentes hipertensos: estudo 
randomizado. 

Em análise 

82_CEPC2_2020: Resposta cardiovascular a caminhadas efetuadas em zonas poluídas e zonas 
menos poluídas em indivíduos jovens e saudáveis 

Em análise 

83_CEPC2_2020: Alterações da qualidade do sono entre pessoas que praticam e não praticam 
meditação 

Em análise 

84_CEPC2_2020: "EFEITOS DA RESTRIÇÃO DE SONO DE UMA NOITE NA FUNÇÃO COGNITIVA E 
HUMOR DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. " 

Em análise 

85_CEPC2_2020: Projeto de Estágio: os 40 anos das pastelarias Vasco da Gama, Coimbra " Em análise 

86_CEPC2_2020: "Projeto de Estágio: A inovação alimentar nos produtos de pastelaria da Vasco da 
Gama, Coimbra" 

Em análise 

87_CEPC2_2020: Estudo CARTESIAN: Efeitos da Covid-19 na Função Arterial e no Envelhecimento 
Vascular. 

Em análise 

88_CEPC2_2020: Qualidade do Sono em estudantes Ensino Superior Em análise 

89_CEPC2_2020: Bioimpedância e rigidez arterial Em análise 

90_CEPC2_2020: Correlação entre a gordura epicárdica e outros índices de gordura do corpo Em análise 

91_CEPC2_2020: As características temporais e espaciais do eletroencefalograma durante a 
meditação 

Em análise 

92_CEPC2_2020: A Utilidade da Ultrassonografia na Avaliação do Sistema Nervoso Periférico Em análise 

 


