
 

 

PORTARIA N. 019/PRÓ-PEG/2019 

 

Homologa os projetos de pesquisa, classificados no processo 

de seleção do Programa de Bolsas Universitárias de Santa 

Catarina (UNIEDU), com recursos do Art. 170 da Constituição 

Estadual, nos termos do Edital N. 013/REITORIA/2019 e dá 

outras providências. 

 

 

O Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão, Inovação e Pós-Graduação da Universidade Comunitária da 

Região de Chapecó (Unochapecó), Prof. Leonel Piovezana e o Pró-Reitor de Administração, Prof. 

José Alexandre De Toni, 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, nos termos do Edital N. 013/REITORIA/2019, que trata 

da seleção de projetos e concessão de bolsas de pesquisa do Programa de Bolsas Universitárias de 

Santa Catarina (UNIEDU), com recursos do Art. 170 da Constituição Estadual e Leis 

Complementares que o regulamenta, por ordem alfabética, conforme segue: 

Tabela 1: Cotas destinadas aos projetos de Professores vinculados nos Programas Stricto 

Sensu e Graduação, conforme previsto no edital: 

Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica 

01 A linguagem no processo de comunicação médico – paciente uma relação dialógica. 

02 
A criminalização infanto-juvenil e as drogas em Chapecó-SC: Em busca de propostas e 

alternativas (2019-2020). 

03 
A presença de agrotóxicos nos alimentos e na água de consumo humano a percepção 

dos estudantes e professores da Unochapecó. 

04 Aedes aegypti: Comportamento de oviposição frente ao sinal químico de predadores. 

05 
Análise das contribuições do projeto “educação para valores” no percurso formativo dos 

estudantes do curso de pedagogia da Unochapecó. 

06 
Análise da influência dos índices urbanísticos do plano diretor de Chapecó na 

microgeração distribuída fotovoltaica residencial. 

07 Aplicação da tecnologia supercrítica na produção de extratos de folhas de eucalipto e 



 

 

avaliação da atividade antinociceptiva e antiinflamatória. 

08 
As práticas integrativas e complementares no sus e a interface com o profissional de 

nutrição. 

09 
As transformações socioespaciais do Oeste Catarinense: A urbanização e os espaços 

livres. 

10 
Aspectos ecológicos associados a dicksonia sellowiana hook., E a viabilidade do 

transplante de juvenis como estratégia de recuperação de populações. 

11 
Associação entre o uso de agrotóxicos em santa catarina com a ocorrência de desfechos 

negativos ao neonato. 

12 Avaliação da atividade antimicrobiana do acetato de geranila. 

13 
Avaliação da elaboração e execução de planos de gerenciamento de resíduos da 

construção civil em obras de Chapecó (SC). 

14 
Avaliação da toxicidade aguda e sub-aguda de neril acetato através das diretrizes nº 407 

e nº 423 da oecd (organisation for economic cooperation and development). 

15 
Avaliação do potencial farmacológico do óleo essencial de tomilho (thymus vulgaris l.) Em 

modelo de diabetes mellitus tipo 1. 

16 Avaliação in vivo do efeito gastroprotetor de jacaranda puberula (caroba). 

17 Biorreator eletroquímico aplicado na degradação de amônia em efluentes líquidos. 

18 
Comunidades de invertebrados edáficos em zonas ripárias campestres e florestais do 

Oeste Catarinense. 

19 Conhecimento nutricional e consumo alimentar de atletas profissionais de futebol. 

20 
Correlação dos aspectos nutricionais e parasitológicos em felinos domésticos residentes 

de abrigos do município de Chapecó, SC. 

21 
Criatividade e inconsequência: criminalidade, a segregação social e a percepção dos 

espaços da cidade pelas pessoas em Chapecó/SC. 

22 
Degradação de fármacos em efluente por fotocatálise heterogênea empregando 

nanopartículas de tio2 funcionalizadas com neodímio e carboximetil-β-ciclodextrina. 

23 Determinação da atividade antimicrobiana do éster acetato de nerila. 

24 
Diagnóstico dos resíduos gerados nas indústrias da área têxtil de empresas localizadas 

na mesorregião oeste de santa catarina.. 

25 Dinâmica de material orgânico de origem alóctone na avaliação de impactos ambientais 



 

 

em áreas de campo sulino. 

26 
Do de magistro de Tomás de Aquino na educação brasileira: Um estudo da obra e do 

pensamento de Leonardo Van Acker. 

27 

Efeitos do volume e da intensidade do exercício físico, comparado à complexidade da 

tarefa motora sobre a capacidade cognitiva de idosos com comprometimento cognitivo 

leve. 

28 
Efeitos terapêuticos dos grupos de desenvolvimento humano (GHD) nos usuários da 

atenção básica. 

29 Ensaio de interação aplicado em livros didáticos com recursos de realidade aumentada. 

30 
Estimativa da produção de leite em bovinos através de análise bromatológica de silagem 

de diferentes híbridos de milho. 

31 
Estudo de propriedades bactericidas e fungicidas de borracha de silicone aditivada com 

nanoparticulas de óxido de zinco (nps-zno) e óxido de cobre (nps-cuo). 

32 Estudo de recepção sobre os tweets do presidente da república do Brasil. 

33 Estudo do mecanismo de ação antinociceptiva do estigmasterol. 

34 Experiência estética e dispositivo-grupo na terapêutica dirigida a ouvidores de vozes. 

35 
Governança responsável dos riscos socioambientais da inovação: perspectivas a partir do 

modelo europeu de responsible research and innovation (rri). 

36 
Habilidades e competências dos egressos do curso de direito da Unochapecó: Mercado 

de trabalho e desenvolvimento social. 

37 
Indicadores microbiológicos de qualidade do solo e suas relações com produtividade de 

soja (glycine max l.) no Oeste Catarinense. 

38 
Influência do efeito de borda na assembleia de borboletas frugívoras (lepidoptera: 

nymphalidae) na floresta nacional de Chapecó. 

39 
Investigação da atividade antinociceptiva e anti-inflamatória de cocristais de curcumina e 

nicotinamida produzidos por tecnologia supercrítica. 

40 O contexto da produção e arquivo documental em um hospital de grande porte. 

41 
O processo grupal como tecnologia social potencializador da emancipação no serviço de 

acolhimento institucional de crianças e adolescentes. 

42 Percepção de estudantes de nutrição sobre alimentação saudável. 

43 Perfil dos acidentes com animais peçonhentos envolvendo crianças em Chapecó (SC) e a 



 

 

evolução clínica dos atendimentos em um hospital do município. 

44 Plataforma para o controle digital de músculos artificiais baseados em IPMC. 

45 
Pluralismo jurídico comunitário-participativo: A mediação como prática interventivo-

participativa nos conflitos familiares indígenas. 

46 
Políticas constitucionais emancipadoras: experiências sociopolíticas do bem viver na 

América Latina. 

47 Políticas públicas para os direitos dos animais no município de Chapecó. 

48 

Potenciais de desenvolvimento regional. Continuação da pesquisa aplicada à região 

Oeste de Santa Catarina para identificação das dinâmicas regionais como subsídio à 

políticas públicas. 

49 Preparados em altas diluições dinamizadas no manejo fitossanitário da batateira. 

50 
Produção de olerícolas diversas em sistemas de substratos na cobertura de shopping 

pátio Chapecó. 

51 
Pronto kids chapecó: Oficinas de fabricação e prototipagem digitais, voltadas à percepção 

do ambiente construído para crianças da rede de ensino público. 

52 Prospecção tecnológica da análise granulométrica de agregados por imagens. 

53 
Protótipo de barragem de terra e concreto projetado para pequenas centrais hidrelétricas 

no Oeste de Santa Catarina. 

54 
Relação entre ações estratégicas, competências dos líderes, capacidades tecnológicas e 

desempenho competitivo. 

55 
Relação entre risco de quedas e fatores recorrentes do cotidiano diário de idosos com 

condição crônica de saúde hospitalizados. 

56 Sistema hidropônico microcontrolado. 

57 
Smartphones e a terceira idade: Um estudo sobre a disseminação de fake news pelos 

idosos chapecoenses. 

58 Sustentabilidade alimentar no contexto do desenvolvimento regional. 

59 Unobot@nico: o jardim botânico da Unochapecó. 

60 
Vigilância ambiental em saúde em Chapecó-SC: Ações de prevenção e promoção da 

saúde no período 2006 a 2018. 

61 
Violências nas escolas de educação básica de Chapecó: Um olhar sobre os conflitos e 
sua resolução. 

 



 

 

Art. 2° Relacionar os projetos de pesquisa não aprovados conforme disposto no subitem 6.2 do 

edital: 

Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica 

01 
Acompanhamento socioassistencial do trabalhador vítima de acidente de trabalho no processo 
de reabilitação funcional no CEREST de Chapecó. 

02 
Comportamento dos colaboradores frente as características individuais de novos integrantes 
no ambiente de trabalho. 

03 
Conexão política afeta negativamente a conformidade contábil-fiscal de empresas brasileiras 
listadas na B3. 

04 
Gestão da inovação em cadeias produtivas agroindustriais: O caso da produção leiteira na 
região Oeste Catarinense. 

05 Influência da auditoria no gerenciamento de resultados de companhias abertas. 

06 
Influência da intangibilidade e da responsabilidade social corporativa na geração de valor 
adicionado. 

07 Principio e igualdade no sistema de cotas raciais brasileiro. 

08 
Relação de casos positivos para leucose enzoótica bovina com a ocorrência de carcinoma de 
células escamosas. 

09 Saberes e práticas alimentares de idosos rurais. 

 

Art. 3° Relacionar os projetos de pesquisa indeferidos por descumprirem critérios do edital, conforme 

disposto no subitem 4.2.6: 

Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica 

01 
Avaliação das células-tronco mesenquimais procedentes de lipoaspirado usado em 
reconstrução mamária. 

02 
Efeito farmacológico de drogas ativas no sistema nervoso central em camundongos no 
controle ansiogênico. 

 

Art. 4° Relacionar os projetos de pesquisa indeferidos por descumprirem critérios do edital, conforme 

disposto no subitem 5.2, letra “b”: 

01 
Estudo da biocompatibilidade de um biocompósito de polietileno de baixa densidade com eva 
antimicrobiano. 

 

Art. 5° Relacionar os projetos de pesquisa indeferidos por descumprirem critérios do edital, conforme 

disposto no subitem 5.2, letra “h”: 

01 
Articulações entre pesquisa e estágio: A pesquisa-ação enquanto estratégia de formação de 
professores de educação física. 

 



 

 

Art. 6º Determinar que os professores responsáveis pelos projetos selecionados, relacionados na 

tabela 1 do Art. 1° desta Portaria, terão o prazo no período de 11/04/2019 à 17/04/2019 para o 

envio da documentação dos alunos candidatos a bolsistas, conforme normas preestabelecidas 

no item 7 do edital. 

§ 1° É compromisso dos professores responsáveis pelos projetos, o cumprimento dos prazos 

estabelecidos no edital, sob pena de cancelamento do projeto. 

§ 2º O número de cotas de bolsa a serem implantadas neste edital, será definido após período de 

envio da documentação dos alunos, tendo em vista que o percentual de bolsa (25%) será calculado 

com base nos valores da semestralidade de cada aluno selecionado pelo professor-orientador, 

respeitando as determinações estabelecidas no item 1 do edital.  

 

Art. 7° Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

 

Publique-se. 

 

 

Chapecó (SC), 09 de abril de 2019. 
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