PORTARIA N. º 077/PROPEG/2022

Homologação dos projetos de pesquisa aprovados no processo
de seleção para as Bolsas de Pesquisa da modalidade
PIBIC/CNPq, nos termos do Edital n.º 034/REITORIA/2022.

A Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, Prof.ª. Andréa de Almeida Leite Marocco, 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/CNPq, nos termos do Edital n.º 034/REITORIA/2022, conforme número de cotas
divulgadas pelo CNPq, e de acordo com os critérios de classificação:

1. Projeto: Vulnerabilidades e determinantes sociais da saúde no contexto dos imigrantes em municípios do
sul do Brasil.
Orientador: Junir Antônio Lutinski

2. Projeto: Investigação de uma fração alcaloide obtida de Psychotria nemorosa (RUBIACEAE) sobre
parâmetros comportamentais e toxicidade em peixes zebra (Danio rerio).
Orientador: Liz Girardi Müller

3. Projeto: Degradação eletroenzimática de amônia em meio aquoso.
Orientador: Gustavo Lopes Colpani

4. Projeto: Comparações entre o sistema europeu e a proposta brasileira de governança dos riscos
socioambientais das substâncias químicas.
Orientador: Marcelo Markus Teixeira

5. Projeto: Árvores de grandes áreas verdes urbanas de Chapecó, SC: Os parques urbanos e a
biodiversidade.
Orientador: Adriano Dias de Oliveira

6. Projeto: Utilização de subprodutos da indústria cervejeira para produção de ácido hialurônico.
Orientador: Josiane Maria Muneron de Mello
7. Projeto: Avaliação da atividade gastroprotetora e de cicatrização gástrica do extrato aquoso de Uncaria

tomentosa em roedores.
Orientador: Walter Antônio Roman Junior

8. Projeto: Desenvolvimento e caracterização de um alimento com alto conteúdo de fibra alimentar a partir
do bagaço de malte.
Orientador: Francieli Dalcanton

9. Projeto: Educação interprofissional em saúde: um estudo sobre a disponibilidade de estudantes de
graduação.
Orientador: Carla Rosane Paz Arruda Teo

10. Projeto: Elaboração de um plano de negócios para as atividades de uma indústria de biofertilizantes
sustentáveis.
Orientador: Cristiano Reschke Lajús

11. Projeto: Estresse, Coping e Síndrome de Burnout em docentes universitários em tempo de pandemia da
COVID-19: Etapa 1 de um projeto de intervenção.
Orientador: Samuel Spiegelberg Zuge

12. Projeto: Resistência a antimicrobianos em bactérias isoladas de águas não tratadas: Uma abordagem
One Health.
Orientador: Vanessa da Silva Corralo

13. Projeto: Avaliação clínica e radiográfica de restaurações indiretas para reabilitação de dentes posteriores:
Um estudo clínico prospectivo.
Orientador: Mateus de Azevedo Kinalski

14. Projeto: Habitação informal e recente (2010 a 2020) na cidade de Chapecó/SC.
Orientador: Ana Laura Vianna Villela

15. Projeto: Variações da creatina quinase pós-jogo em atletas de futebol de elite no Brasil em função dos
fatores contextuais e posicionais.
Orientador: Clodoaldo Antônio De Sá

16. Projeto: Obtenção de vinagre de cevada a partir do resíduo de fermentação da indústria cervejeira.
Orientador: Micheli Zanetti

Art. 2º Homologar a relação dos projetos suplentes ao processo de seleção para as Bolsas de Pesquisa na
modalidade PIBIC/CNPq, nos termos do Edital Nº 034/REITORIA/2022:
1. Projeto: Caracterização e avaliação da atividade antioxidante de extratos de Lolium Multiflorum Lam.
2. Projeto: Diversidade funcional de macroinvertebrados aquáticos para monitoramento e avaliação da
qualidade de água em diferentes usos de solo no Lageado São José – Chapecó/SC.
3. Projeto: Um estudo sobre o efeito da pressão osmótica na biomecânica de tendões.
4. Projeto: Obtenção e caracterização de nanopartículas de cério e molibdênio.
5. Projeto: Efeito do tratamento in vitro com melatonina sobre enzimas do sistema purinérgico e marcadores
oxidativos no melanoma.
6. Projeto: Diversidade de mamíferos na floresta nacional de Chapecó.
7. Projeto: Triagem de anticorpos anti-toxoplasma gondii em Bovinos leiteiros e de corte no oeste catarinense
Estado de Santa Catarina.
8. Projeto: Eyeitnutrition: Tecnologias assistivas em saúde.
9. Projeto: Investigar a aplicação do código de ética biomédico na divulgação e venda de serviços estéticos
em redes sociais de profissionais biomédicos.

Art. 3° 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), 08 de setembro de 2022.
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