Classificação Final dos Projetos Contemplados com Bolsa no Edital/PROPEPG N° 10/2019 –
PROBIC e PROBITI/FAPERGS para o período 2019/2020
PJT

TÍTULO DO PROJETO
Extração de compostos bioativos de
6133 resíduos vegetais empregando
tecnologia supercrítica
Produção de material didático digital
6143 sobre leitura, cultura e literatura para
educação básica
Estudo da influência do uso de fibras
poliméricas em concretos de alta
5791
resistência submetidos a altas
temperaturas
Gestão de conflitos no sistema penal
6159
brasileiro
Caracterização fitoquímica e avaliação
6140 farmacológica das folhas de Acca
sellowiana (O. Berg) Burret
Microencapsulamento de bactérias
lacticas e aplicação em alimentos
Compósito termoplástico oriundo de
6142 resíduos da indústria moveleira e
plástico reciclado
Da autocomposição trabalhista: um
5782 estudo comparativo no sistema
judiciário brasileiro
6147

PTB

TÍTULO DO PTB
PTB_Emprego da tecnologia supercrítica
7709 para extração de compostos bioativos de
Stevia rebaudiana

COORDENADOR(A)

CÂMPUS ÁREA

FOMENTO

Alexander Junges

ERE

CA

PROBIC/FAPERGS

7722

Material didático digital para formação de
leitores: fundamentos básicos

Ana Paula Teixeira Porto

FRE

LLA

PROBIC/FAPERGS

7701

Dosagem e produção de concretos de alta
resistência com fibras poliméricas

Cristina Vitorino da Silva

ERE

ENG

PROBIC/FAPERGS

FRE

CSA

PROBIC/FAPERGS

ERE

CB

PROBIC/FAPERGS

Eunice Valduga

ERE

CA

PROBITI/FAPERGS

Caracterização do compósito termoplástico
7719 oriundo de resíduos da indústria moveleira Flávio Kieckow
e plástico reciclado

SAN

ENG

PROBITI/FAPERGS

ERE

CSA

PROBIC/FAPERGS

Mecanismos de gestão de conflitos: Pena
Privativa de Liberdade, Penas Restritivas de Daniel Pulcherio
7743
Direito e os Juizados Especiais Criminais
Fensterseifer
sob a ótica da Therapeutic Jurisprudence
Identificação botânica e toxicidade em
modelos biológicos da fração
7716
Elisabete Maria Zanin
diclorometânica (F4) de folhas de Acca
sellowiana (Berg.) Burret.
7726 Microencapsulamento de probióticos

7735

A autocomposição na Comarca de Erechim
Giana Lisa Zanardo Sartori
- RS: um estudo estatístico

5229

5780

5789

6154

6134

Desenvolvimento de hidrogéis com
liberação continua de nutrientes
Narrativa e resistência:
representações da crueldade e da
marginalidade social no conto
brasileiro contemporâneo
Formação de professores e o exercício
da docência: um estudo comparado
dos desafios da educação em
diferentes contextos
Projeto aerodinâmico e análise de
desempenho de um winglet utilizando
simulação numérica
Encapsulamento do óleo essencial de
citronela (Cymbopogon winterianus)
por spray-drying utilizando diferentes
materiais de parede.

7745

Análise de crescimento e desenvolvimento
Hugo Mauricio Tiggemann
de cultivar milho na presença de hidrogel

Representações da crueldade e da
7721 marginalidade social no conto brasileiro do Luana Teixeira Porto
século XXI: narrativa e resistência

FRE

CET

PROBIC/FAPERGS

FRE

LLA

PROBIC/FAPERGS

7744

Exercício da docencia: desafios no atual
contexto sócio educacional

Luci Mary Duso Pacheco

FRE

CH

PROBIC/FAPERGS

7738

Projeto aerodinâmico de um winglet
utilizando CFD

Marco Antônio Sampaio
Ferraz de Souza

ERE

ENG

PROBIC/FAPERGS

Natalia Paroul

ERE

CET

PROBIC/FAPERGS

Avaliação dos materiais de parede para
7710 encapsulamento de óleo essencial de
citronela (Cymbopogon winterianus).

Compósito termoplástico oriundo de
6142 resíduos da indústria moveleira e
plástico reciclado

Estudo da composição e variáveis de
processo do compósito termoplástico
7723
Patricia Siqueira Alves
oriundo de resíduos da indústria moveleira
e plástico

SAN

ENG

PROBITI/FAPERGS

Avaliação de diferentes estratégias
destinadas ao tratamento de resíduos
5217
gerados pela cadeia produtiva do
biodiesel

Cadeia Produtiva do Biodiesel: purificação
7708 do sal residual da etapa de destilação da
glicerina empregando água como solvente

Rogério Marcos Dallago

ERE

CET

PROBITI/FAPERGS

Distribuição de Macroinvertebrados
Bentônicos em riachos do sul do Brasil
5225
e a relação com um gradiente de
qualidade da zona ripária

7717

Rozane Maria Restello

ERE

CB

PROBIC/FAPERGS

Assembleia de Chironomidae (Diptera) e a
relação com a

Efeito de diferentes técnicas extrativas
Efeito dos diferentes métodos de extração
no rendimento, perfil fitoquímico e
6156
7740 no rendimento e perfil fitoquímico das
Sandro Rogério Giacomelli
atividade biológica das partes aéreas
partes aéreas de Mentha suaveolens
de Mentha suaveolens
Efeitos da fragmentação florestal em
Respostas ecofisiológicas de tolerância a
processos ecológicos e fisiológicos em
6127
7705 pulsos de inundação em espécies arbóreas Tanise Luisa Sausen
comunidades florestais nativas e
nativas
exóticas
Compactação do solo após diferentes
Propriedades físicas do solo após as
6149 intensidades de tráfego de trator em
7728
Vitor Cauduro Girardello
diferentes intensidades de tráfego
um Latossolo

FRE

CET

PROBITI/FAPERGS

ERE

CB

PROBIC/FAPERGS

SAN

CA

PROBIC/FAPERGS

Erechim, 11 de junho de 2019.

