PORTARIA Nº 080/PRÓ-PEG/2022

Homologa os projetos de pesquisa aprovados no processo de
seleção para as Bolsas de Pesquisa da modalidade PIBITI/CNPq,
nos termos do Edital Nº 038/REITORIA/2022.

A Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da Universidade Comunitária da Região de Chapecó
(Unochapecó), Prof.ª Andréa de Almeida Leite Marocco, no uso das suas atribuições estatutárias e
considerando comunicação recebida da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar os projetos de pesquisa aprovados no processo de seleção para as Bolsas de Pesquisa
na modalidade PIBITI/CNPq, nos termos do Edital Nº 038/REITORIA/2022, conforme número de cotas
divulgadas pelo CNPq, e de acordo com os critérios de classificação:
1. Projeto: Educação interprofissional experiencial: Configurando uma tecnologia leve para a formação
profissional em saúde.
Orientador: Carla Rosane Paz Arruda Teo
2. Projeto: Processo eletroquímico aplicado para remoção de matéria orgânica de efluentes de postos
de lavagem veicular.
Orientador: Josiane Maria Muneron de Mello
3. Projeto: Comparação do efeito dos larvicidas Espinosade e Bacillus thuringiensis israelensis (BTi), no
controle populacional do mosquito Aedes aegypti (Diptera: Culicidae).
Orientador: Maria Assunta Busato
4. Projeto: Desenvolvimento de ração para aves a partir de microalgas.
Orientador: Micheli Zanetti
5. Projeto: Síntese de nanopartículas magnéticas Fe3O4@TiO2–Nd para degradação fotocatalítica de
cloridrato de propranolol.
Orientador: Gustavo Lopes Colpani
6. Projeto: Colisão de aves em vidraças: Criação de um aplicativo e monitoramento.
Orientador: Eliara Solange Müller
7. Projeto: Desenvolvimento de um suplemento alimentar hospitalar hiperproteíco a base de leite tipo
A2A2 com adição do extrato de Ora-Pró-Nobis.

Orientador: Liziane Cassia Carlesso
8. Projeto: Elaboração de material compósito a partir de pet reciclado e a fibra natural vegetal de paina.
Orientador: Luciano Luiz Silva
Art. 2º Homologar a relação dos projetos suplentes ao processo de seleção para as Bolsas de Pesquisa na
modalidade PIBITI/CNPq, nos termos do Edital Nº 038/REITORIA/2022:
a) Projeto: A cidade formal: Estudo da habitação na cidade de Chapecó/SC (2010 a 2020).
b) Projeto: Desenvolvimento de alimento vegano utilizando bagaço de malte.
c) Projeto: A utilização de espaços territoriais especialmente protegidos em cidades inteligentes como
elementos mitigadores dos efeitos das mudanças climáticas.

Art. 3º Não homologar os projetos de pesquisa abaixo relacionados para as Bolsas de Pesquisa na
modalidade PIBITI/CNPq, por não atender ao item 5.3.1 nos termos do Edital Nº 038/REITORIA/2022:
a) Projeto: Tecnologia supercrítica aplicada a produção de cocristais de produtos de origem natural para
uso no controle do mosquito Aedes Aegypti.
b) Projeto: Análise tecnológica do aplicativo zarc - Plantio certo para silagem da planta inteira em Santa
Catarina.
c) Projeto: Desenvolvimento de um software para monitoramento em tempo real dos parâmetros da
solução nutritiva de cultivos hidropônicos.

Art. 4° É compromisso dos responsáveis pelos projetos, o cumprimento dos prazos estabelecidos no edital,
sob pena de cancelamento da Bolsa.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor nesta data.

Publique-se.

Chapecó (SC), 12 de setembro de 2022.
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