
 

 

PORTARIA Nº 062/PRÓ-PEG/2019 
 

Homologação dos projetos de pesquisa aprovados no processo 

de seleção para as Bolsas de Pesquisa da modalidade 

PIBIC/FAPE, nos termos do Edital Nº 032/REITORIA/2019. 

 

O Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão, Inovação e Pós-Graduação, Prof. Leonel Piovezana e o Pró-

Reitor de Administração, Prof. José Alexandre De Toni, da Universidade Comunitária da Região de 

Chapecó (Unochapecó), no uso das suas atribuições estatutárias e considerando comunicação 

recebida da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu;  

 

RESOLVEM: 
 

 
Art. 1º Homologar os projetos de pesquisa, aprovados no processo de seleção para as Bolsas de 

Pesquisa na modalidade PIBIC/FAPE, nos termos do Edital Nº 032/REITORIA/2019: 

 

1. Projeto: Influência da intangibilidade e da responsabilidade social corporativa na geração de 

valor adicionado. 

2. Projeto: As possibilidades de regulação do trabalho humano na sociedade globalizada: o caso 

da economia 4.0. 

3. Projeto: Vitimas do desenvolvimento: a supressão dos meios de vida dos pescadores 

profissionais das colônias Z29 e Z35 após a instalação da UHE foz do Chapecó. 

4. Projeto: Indicadores de saúde ambiental de municípios gaúchos atingidos pela usina 

hidrelétrica foz do Chapecó. 

5. Projeto: Utilização de neril acetato como aditivo antimicrobiano para celulose. 

6. Projeto: Ensaios in vitro da biocompatibilidade de material polimérico com possíveis 

aplicações em médicas. 

7. Projeto: Influência da auditoria no gerenciamento de resultados por meio de decisões 

operacionais. 

8. Projeto: Atividade antimicrobiana de extrato de própolis visando a aplicação na formulação de 

biscoito para prevenção da saúde bucal de cães. 

9. Projeto: Governança responsável dos riscos socioambientais da inovação: Perspectivas a 

partir do modelo europeu de responsible research and innovation (RRI). 

10. Projeto: Efeito ecotoxicológico do fungicida comet® sobre a espécie enchytraeus crypticus e 

atividade microbiana do solo. 

11. Projeto: Avaliação das propriedades antimicrobianas de borracha natural obtida pelo processo 

de vulcanização pela incorporação de nanopartículas de óxido de zinco. 



 

 

12. Projeto: Vulnerabilidades associadas a obesos em Chapecó, SC. 

13. Projeto: A percepção do tempo na construção cultural das sociedades. 

14. Projeto: Mapeamento e análise do “destino” dos egressos do programa de pós-graduação em 

ciências da saúde (PPGCS) – 2014/2019: perspectivas para o processo de formação na pós-

graduação. 

15. Projeto: O atendimento educacional especializado (AEE) na política nacional de educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva. 

16. Projeto: Avaliação dos compostos bioativos do bagaço de malte In Natura e desidratado. 

17. Projeto: Potencialização do efeito anticonvulsivante de candidatos a fármacos de origem 

natural através de cocristalização. 

18. Projeto: Comunicação e conselhos gestores de políticas no município de Chapecó (SC). 

19. Projeto: Cartografia da rede de atendimento à infância e adolescência de Chapecó-SC. 

20. Projeto: Análise do efeito da fragmentação florestal sobre a comunidade de artrópodes 

edáficos. 

21. Projeto: Avaliação do efeito farmacológico antinociceptivo e/ou anti-inflamatório de cocristais 

de curcumina e n-acetilcisteína obtidos por tecnologia supercrítica.  

22. Projeto: Redescobrir e visualizar a benzedura: relações entre práticas de cura popular e a 

arte. 

23. Projeto: Avaliar a biocompatibilidade in vitro de um compósito a base de borrachas de silicone 

aditivado com nanopartículas de óxido de zinco para futuras aplicações biomédicas. 

24. Projeto: Análise do potencial para geração fotovoltaica de fachadas de edifícios na área 

urbana central de Chapecó. 

25. Projeto: Análise do conversor boost aplicado ao rastreamento de máxima potência em 

sistemas solares fotovoltaicos. 

26. Projeto: Desenvolvimento de um software para controle de parâmetros de uma estação de 

tratamento de efluentes. 

27. Projeto: Avaliação da influência do meio de cura e da temperatura no desenvolvimento da 

resistência mecânica em concretos CPR. 

28. Projeto: O perfil de inovação dos cursos de graduação em administração das universidades 

comunitárias brasileiras. 

29. Projeto: Relação entre a espiritualidade e as condições psicossociais de pessoas com 

parkinson. 

30. Projeto: Genotipagem do gene HFE e avaliação de penetrância da hemocromatose hereditária 

em população masculina da região oeste de Santa Catarina. 

31. Projeto: Avaliação do efeito gastroprotetor de taraxacum officinale (dente-de-leão) em modelo 

biológico de úlceras induzidas por etanol. 

32. Projeto: As práticas integrativas e complementares no SUS e o nutricionista: uma revisão 

integrativa de literatura. 



 

 

33. Projeto: Efeitos da terapia Thai Ioga e Tok Sen na intensidade da dor, flexibilidade 

toracolombar e de isquiotibiais em indivíduos com histórico de dor lombar crônica. 

34. Projeto: Articulações entre pesquisa e estágio: a pesquisa-ação enquanto estratégia de 

formação de professores de educação física. 

35. Projeto: Mulheres: Relações entre gênero e feminicídio. 

36. Projeto: Borboletas frugívoras em área de vegetação nativa e plantio de pinus elliottii na 

floresta nacional de Chapecó (lepidoptera: papilionoidea). 

37. Projeto: Desenvolvimento de suporte cinemático para painel solar. 

38. Projeto: Identidade e imagem das cidades: Análise sobre o imaginário de Chapecó-SC no 

instagram. 

39. Projeto: A jornada da heroína: a atualização do arquétipo de herói na narrativa de filmes 

populares protagonizados por mulheres. 

40. Projeto: A gestão fiscal e sua relação com o desempenho na governança pública em 

municípios de Santa Catarina. 

41. Projeto: Território urbanizado em transformação e o sistema de espaços livres públicos: o 

estudo comparativo das cidades catarinenses de Chapecó e Videira. 

42. Projeto: Determinação numérica dos caminhos de tensão e definição das armaduras para 

blocos com várias estacas. 

43. Projeto: Determinação do efeito hipoglicemiante e do mecanismo de ação do extrato 

supercrítico das folhas de campomanesia xanthocarpa em modelo de diabetes mellitus. 

44. Projeto: Relação entre responsabilidade social corporativa e gerenciamento de resultados de 

empresas brasileiras listadas na B3. 

45. Projeto: Espécies epizoocóricas na flona de Chapecó, SC: características e aspectos do 

processo de dispersão de sementes. 

46. Projeto: Dormitório das andorinhas no centro de Chapecó: aspectos históricos e o dilema do 

aprender a conviver. 

47. Projeto: Mapeamento sonoro urbano na área central de Chapecó – SC: uma abordagem com 

foco no ruído de tráfego veicular. 

48. Projeto: Aplicação de acetato de geranila na obtenção de celulose antimicrobiana. 

49. Projeto: Implantação do centro de estudos hidráulicos e modelos reduzidos da Unochapecó 

(CEHMU). 

50. Projeto: Transtornos mentais comuns (TMC) e qualidade de vida (QV) em enfermeiros de um 

hospital geral do Oeste de Santa Catarina – Brasil. 

51. Projeto: Diagnóstico do comportamento do emprego formal na cidade de Chapecó de 2008 a 

2018. 

52. Projeto: Efeitos da EMDR em um modelo animal de transtorno de estresse pós-traumático: 

um estudo pré-clínico. 

53. Projeto: Design e saúde: as tecnologias assistivas para projetos de produtos centrados nos 



 

 

usuários (PCD). 

54. Projeto: Análise da utilização da tecnologia BIM no processo de ensino de projeto nos cursos 

de arquitetura e urbanismo e engenharia civil da Unochapecó. 

55. Projeto: A percepção dos cuidadores frente as dificuldades encontradas no cuidado diário de 

pacientes neurológicos. 

56. Projeto: História dos espaços de exibição de audiovisuais de Chapecó. 

57. Projeto: Identificação dos principais agentes causadores de mastite clínica e subclínica em 

vacas leiteiras da região Oeste de Santa Catarina. 

58. Projeto: Estudo da anatomia topográfica abdominal dos principais mamíferos silvestres da 

região do Oeste Catarinense. 

 

Art. 2º Não homologar o projeto de pesquisa abaixo relacionado para as Bolsas de Pesquisa na 

modalidade PIBIC/FAPE, por não atender ao item 6.2 nos termos do Edital Nº 032/REITORIA/2019: 
 

1. Projeto: Estratégias para a identificação, reconhecimento, valorização e preservação do 

calendário permanente de eventos de São Lourenço do Oeste/SC.  

 

Art. 3º Determinar que é compromisso dos responsáveis pelos projetos, o cumprimento dos prazos 

estabelecidos no edital, sob pena de cancelamento da Bolsa. 

 

Art. 4° Esta portaria entra em vigor nesta data. 

 

 

Publique-se. 

 

 

Chapecó (SC), 28 de junho de 2019. 
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