
 

 

PORTARIA N. 030/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. 171 da Constituição 

Estadual, nos termos do Edital N. 023/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, aprovados no processo de seleção para as Bolsas de 

Pesquisa na modalidade Art. 171, nos termos do Edital N° 023/REITORIA/2019, conforme número de 

cotas divulgadas pelo Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina (UNIEDU) e de acordo 

com os critérios de classificação: 

 

1. Projeto: Sustentabilidade Socioambiental e Inovação Tecnológica: Perspectivas a partir do Modelo 

Europeu de Responsible Research And Innovation (RRI) 

Orientador: Reginaldo Pereira 

Aluno: Maria Isabel Bertozzo 

 

2. Projeto: Filosofia LEAN e agricultura de precisão: ferramentas utilizadas para a gestão de uma 

propriedade rural 

Orientador: Cristiano Reschke Lajús 

Aluno: Lucas Antunes Da Rocha Volfe 

 

3. Projeto: Avaliação ecotoxicológica de nanopartículas de óxido de magnésio sobre minhocas 

(eisenia andrei) e plantas (phaseoulus vulgaris e avena sativa) em solo natural. 

Orientador: Carolina Riviera Duarte Maluche Baretta 

Aluno: William Gabriel Borges 

 

4. Projeto: Avaliação da atividade antimicrobiana de polímero biodegradável ecovio® aditivado com 

nanopartículas 

Orientador: Josiane Maria Muneron De Mello 

Aluno: Janaina Dos Santos 

 



 

 

5. Projeto: Experiências investigativas e extensionistas de constitucionalismo, cidadania e justiça 

ambiental na América Latina 

Orientador: Maria Aparecida Lucca Caovilla 

Aluno: Yuri Kenaldi Hiroki 

 

6. Projeto: Avaliação do envolvimento dos marcadores anti-inflamatórios e de estresse oxidativo no 

efeito gastroprotetor de aloysia triphylla 

Orientador: Walter Antônio Roman Junior 

Aluno: Camila Sans Carteri 

 

7. Projeto: Micronização do estigmasterol pela técnica seds e avaliação da atividade anti-inflamatória 

e toxicidade aguda 

Orientador: Jaqueline Scapinello 

Aluno: Letícia Vidor Morgan 

 

8. Projeto: Estudo de cervejas ácidas: produção, caracterização e análise sensorial 

Orientador: Francieli Dalcanton 

Aluno: Isabella Tauchert Da Luz 

 

9. Projeto: Efeitos crônicos do exercício de força com restrição de fluxo sanguíneo sobre 

biomarcadores de metabolismo ósseo, força e qualidade de vida em mulheres osteopênicas: um 

ensaio clínico randomizado. 

Orientador: Clodoaldo Antônio De Sá 

Aluno: Arthur De Azevedo Wobeto 

 

10. Projeto: Invertebrados aquáticos na avaliação de impactos ambientais de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas na Bacia dos Rios Chapecó/Chapecozinho. 

Orientador: Renan de Souza Rezende 

Aluno: Bruno Comin Luz 

 

Art. 2° Homologar os projetos suplentes do processo de seleção para as Bolsas de Pesquisa na 

modalidade Art. 171, nos termos do Edital N° 023/REITORIA/2019: 

 

1. Projeto: Relação entre as atividades cotidianas e as condições psicossociais do idoso com 

condição crônica de saúde que frequenta uma instituição de curta permanência. 

 

2. Projeto: Estudo do cocristal de curcumina e n-acetilcisteína obtido por tecnologia supercrítica 

como protótipo para o tratamento da depressão. 

 

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

comparativo das cidades catarinenses de Chapecó e São Miguel do Oeste. 

 



 

 

4. Projeto: Aproximações entre educação e metafísica: uma investigação da obra de Ernani Maria 

Fiori. 

 

5. Projeto: Avaliar a biocompatibilidade de um compósito a base de polietileno de alta densidade e 

hidroxiapatita aditivado com bentonita dopada de geranil cinamato para aplicações biomédicas. 

 

6. Projeto: A percepção de enfermeiros responsáveis técnicos quanto ao trabalho de gestão em 

enfermagem. 

 

7. Projeto: Atuação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Chapecó no 

acompanhamento socioassistencial de trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho grave. 

 

8. Projeto: Obtenção de filmes antimicrobianos naturais e biodegradáveis para aplicações em 

embalagens. 

 

9. Projeto: Mapeamento de competências: instrumento estratégico para a divulgação, prospecção e 

inovação nas universidades comunitárias. 

 

Art. 3° Conforme disposto no item 4.1, parágrafo único, do Edital: “Caso o estudante já seja 

beneficiário de outra modalidade de bolsa oriunda de recursos públicos, e caso venha a ser 

contemplado neste Edital, deverá realizar a opção por uma das bolsas no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas contadas a partir da publicação da homologação final dos selecionados, através de 

requerimento disponível no Setor de Bolsas”. 

 

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

 

Publique-se. 

 

Chapecó (SC), 23 de Abril de 2019. 
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