Projetos Classificados no Edital/PROPEPG N° 03/2019
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
Câmpus de Cerro Lago:
PJT

Título do Projeto

PTB

Título do Plano de Trabalho

Orientador

Área

Programa

4965

Sustentabilidade: a contabilidade como
mecanismo de verificar os efeitos financeiros
diante do discurso

7381

Sustentabilidade: a contabilidade como
mecanismo de verificar os efeitos financeiros
diante do discurso

Lucas Seffrin Zorzo

CSA

PIIC/URI

Orientador(a)

Área

Programa

Adilson Luis Stankiewicz

ENG

PIIC/URI

Albanin Aparecida
Mielniczki Pereira

CB

PIBIC/CNPq

Alexander Junges

CA

PIBITI/CNPq

Alice Teresa Valduga

CA

PIBITI/CNPq

Azevém e Trevo Branco submetidos a diferentes
Amito José Teixeira
tipos e níveis de nitrogênio

CA

PIIC/URI

Avaliação da percepção de saúde bucal, geral e
estética corporal de indivíduos frequentadores
Antônio Augusto Iponema
7406
assíduos de academia no município de Erechim- Costa
RS.

CS

PIIC/URI

Câmpus de Erechim - Reclassificação:
PJT

Título do Projeto

Análise de um conversor CA-CC-CA monofásico
5621 trifásico boost pfc de baixo custo para uso em
instalações rurais
Efeito da paisagem e morfometria de riachos sobre
6051 biomarcadores de estresse oxidativo em Aegla spp
(Crustacea, Anomura)
Obtenção de extrato/óleo de lúpulo empregando
fluidos pressurizados
Rastreabilidade de cádmio e chumbo na cadeia
5573
produtiva da erva-mate no Brasil
5958

4913

Avaliação de plantas forrageiras na região do Alto
Uruguai Gaúcho

Avaliação da percepção de saúde bucal, geral e
estética corporal de indivíduos frequentadores
5948
assíduos de academia no município de ErechimRS.

PTB Título do Plano de Trabalho
Desenvolvimento de protótipo de Conversor
7578 Boost PFC de baixo custo para uso em
instalações rurais
Influência da declividade e coeficiente de
rugosidade sobre o nível de metais no
7610
sedimento e estresse oxidativo em Aegla
(Crustacea, Anomura).
Obtenção de extrato de lúpulo empregando
7430
líquidos pressurizados
Investigando metais pesados em Erva
7378
Mate/Fase 2
7446

Efeito da compactação do solo sobre produtividade
4861 da cultura da soja cultivada em sistema de plantio
direto consolidado e solo escarificado
Professor iniciante: permanência e desenvolvimento
5472
profissional
Associação entre características de consumo
alimentar, percepção dos pais em relação à saúde
5977
bucal e qualidade de vida relacionada à saúde
bucal em pré-escolares de Erechim, RS.
Soluções Tecnológicas Personalizadas para
6049 Monitoramento de Parâmetros Ambientais na
Gestão Hospitalar
Uso de Corante Oftálmico como Auxiliar na
5925 Localização de Canais Radiculares por Alunos de
Graduação
6059

Gestão da Energia Elétrica na Indústria 4.0
baseada na Internet das Coisas

Modelagem numérica computacional do processo
5918 de combustão do gerador de vapor da usina
termelétrica de pecém-edp: carvão mineral e diesel
Caracterização do Compost Barn no conforto
6043
térmico e sanidade de bovinos leiteiros
Solo da cidade de Erechim/RS reforçado com cal e
5989 fibras de polipropileno: mecanismos de reação,
durabilidade e resistência mecânica

Efeito da compactação do solo sobre a
7428 produtividade da soja no esquema de rotação de Antonio Sergio Do Amaral
culturas com o milho em sistema plantio direto

CA

PIIC/URI

7369 Permanência e desenvolvimento na docência

Arnaldo Nogaro

CH

PIBIC/CNPq

Bruno Emmanuelli

CS

PIIC/URI

Camila Sampaio dos Reis

ENG

PIIC/URI

Caroline Pietroski Grando

CS

PIIC/URI

Cassio Luciano Baratieri

ENG

PIIC/URI

Cristiano Vitorino da Silva

ENG

PIIC/URI

Daniela dos Santos de
Oliveira

CA

PIITI/URI

Deise Trevizan Pelissaro

ENG

PIIC/URI

Denise Aparecida Martins
Sponchiado

CH

PIIC/URI

7474

7607
7358
7620
7347

Associação entre características de consumo
alimentar, percepção dos pais em relação à
saúde bucal e qualidade de vida relacionada à
saúde bucal em pré-escolares de Erechim, RS.
Soluções Tecnológicas Personalizadas para
Monitoramento de Parâmetros Ambientais na
Gestão Hospitalar
Uso de corante oftálmico como auxiliar na
localização de canais radiculares por alunos de
graduação.
Estudo de Interfaces à Aquisição e
Processamento de Grandezas Elétricas
Trifásicas usando IoT - Investigação e Projeto
Modelagem do gerador de vapor: levantamento
de dados e implementação no CFX

Características microbiológicas da cama do
Compost Barn
Solo da cidade de Erechim/RS reforçado com
7495 cal e fibras de polipropileno: ensaios de
caracterização e compactação
Percepções de pais e professores sobre as
Percepções de pais e professores sobre as
habilidades acima da média de crianças, da
5931 habilidades acima da média de crianças, da
7372
educação infantil, com indicadores de
educação infantil, com indicadores de superdotação
superdotação
7594

A legitimação da Avaliação nos documentos
legais: O caso PISA

5991 A regulação supranacional operada pelo PISA:

7498

Edite Maria Sudbrack

CH

PIBIC/CNPq

Caracterização fitoquímica e avaliação
5542 farmacológica das folhas de Acca sellowiana (O.
Berg) Burret

Avaliação da capacidade antioxidante do extrato
7410 bruto e da fração acetato de etila das folhas de
Elisabete Maria Zanin
Acca sellowiana (O. Berg) Burret

CS

PIBITI/CNPq

Encapsulamento e avaliação da atividade
antioxidante de carotenoides produzidos por
5938 micro-organismos

Produção de carotenoides em sistema
7391 semicontínuo

CA

PIBIC/CNPq

Eunice Valduga

Representação social da adoção. O que pensam
crianças, adolescentes e adultos?

7614

Avaliação dos efeitos de metabólitos acumulados
em doenças do metabolismo da tirosina sobre a
5521
bioenergética mitocondrial e a homeostase redox
em cérebro, fígado e rim de ratos

7487

5499

Perfil Nutricional de Pacientes em
Acompanhamento Ambulatorial de Nutrição

7473

5930

Filmes Comestíveis Ativos com Adição de Chá
Verde

7368

5504

Análise da influência dos fatores bloco e argamassa
de assentamento na resistência mecânica de
5525
7630
prismas de blocos cerâmicos utilizados em
alvenaria estrutural na cidade de Erechim/RS

Representação Social da Adoção: O que
pensam os adultos?
Avaliação dos efeitos de metabólitos
acumulados em doenças do metabolismo da
tirosina sobre parâmetros respiratórios em
cérebro, fígado e rim de ratos utilizando
glutamato/malato e sucinato como substratos
Perfil nutricional de pacientes atendidos em um
ambulatório de nutrição
Desenvolver filmes de gelatina ativos
comestíveis com adição de extrato de chá verde
(Camellia sinensis)
Fase 2 - Análise da influência dos fatores bloco
e argamassa de assentamento na resistência
mecânica de prismas de blocos cerâmicos
utilizados em alvenaria estrutural na cidade de
Erechim/RS
Avaliação da atividade anti-ulcerogênica de
frações do extrato das folhas de Acca sellowiana
(O. Berg) Burret em camundongos

Caracterização fitoquímica e avaliação
5542 farmacológica das folhas de Acca sellowiana (O.
Berg) Burret

7463

Avaliação do efeito protetor da vitamina d sobre
parâmetros da função hepática e renal de ratas
5473
wistar submetidas a dieta com frutose ao longo da
gestação

Avaliação do efeito protetor da vitamina D sobre
parâmetros da função hepática e renal de ratas
7362
wistar submetidas a dieta com frutose ao longo
da gestação

O uso de tecnologias de informação e comunicação
Uso das Tecnologias de Informação e
5530 (TICs) por estudantes e seus pais e relações com a 7543 comunicação e relações com a família e a
vida familiar e escolar
escola
Imobilização de fungos filamentosos para produção
de enzimas
Efeito do treinamento resistido progressivo sobre a
5584
adiposidade em homens com sobrepeso
5475

7350
7581

5515

Avaliação de pulverizadores de barras utilizados na
produção agropecuária no Alto Uruguai

7417

5262

Análise genética e da diversidade ecológica de
espécies da fauna e da flora do Sul do Brasil

7682

5484 Educação Olímpica e Atletismo:

7353

Avaliação dos parâmetros cinéticos da produção
de poligalacturonase
Efeito do treinamento resistido progressivo sobre
a adiposidade em homens com sobrepeso
Avaliação de pulverizadores de barras utilizados
na produção agropecuária no Alto Uruguai do
estado do RS
Aspectos comportamentais de Coscoroba
coscoroba (Capororoca) no Parque Nacional da
Lagoa do Peixe
Educação Olímpica e Atletismo V.

Felipe Biasus

CH

PIIC/URI

Fernanda Dal'Maso
Câmera

CS

PIITI/URI

Gabriela Pegoraro Zemolin CS

PIIC/URI

Geciane Toniazzo Backes

CA

PIBIC/CNPq

Gilson Francisco Paz
Soares

ENG

PIIC/URI

Helissara Silveira
Diefenthaeler

CS

PIIC/URI

Irany Achiles Denti

CS

PIIC/URI

Jacqueline Raquel Bianchi
Enricone

CH

PIIC/URI

Jamile Zeni

CA

PIBIC/CNPq

Janesca Mansur Guedes

CS

PIIC/URI

Jardes Bragagnolo

CA

PIIC/URI

Jorge Reppold Marinho

CB

PIBIC/CNPq

José Luis Dalla Costa

CS

PIIC/URI

5926

6011

4837
6016
5997
5950
6043

Desenvolvimento de queijo tipo tofu com diferentes
coagulantes
Perfil epidemiológico e estimativa de sobrevida em
pacientes portadores de câncer de mama e/ou
câncer de ovário com mutações gênicas BRCA1
e/ou BRCA2 submetidos a tratamento oncológico.
Determinação da qualidade de produtos artesanais
produzidos na Mesorregião do Noroeste RioGrandense
Uso do reposicionamento de fármacos na
identificação de compostos com potencial para
tratar adicção por cocaína
Efeito da integridade de zonas ripárias sobre o
funcionamento de ecossistemas lóticos
Melhoramento de borrachas utilizando derivados de
Silício modificados com nióbio a partir das cinzas da
casca de arroz
Caracterização do Compost Barn no conforto
térmico e sanidade de bovinos leiteiros

Efeitos da exposição à fumaça de cigarro de palha
industrial sobre diferentes tecidos de ratos
5547
submetidos ao treinamento resistido: parâmetros
histológicos e bioquímicos.
4922

Síntese de ésteres funcionais via catálise
enzimática heterogénea.

Caracterização fitoquímica e avaliação
5542 farmacológica das folhas de Acca sellowiana (O.
Berg) Burret
5934

Micropropagação de Cana-de-açúcar sob
Diferentes Intensidades Luminosas com LEDs

7360

Caracterização de grãos de soja de diferentes
cultivares

Estudar a implicação das mutações gênicas na
7532 oncogênese de pacientes portadores de câncer
de mama e câncer de ovário
Avaliação da qualidade de vinhos artesanais
7396 produzidos na Mesorregião Noroeste do Rio
Grande do Sul
Investigação do potencial de fármacos em
7545 reverter a abstinência induzida por cocaína em
Planárias
Influência da vegetação ripária sobre a
7508
decomposição foliar em riachos
Síntese de materiais mesoporosos do tipo MCM
7409 dopados com Nióbio utilizando como fonte de Si
as cinzas da casca de arroz
Modelagem matemática de fatores
7600 microclimáticos e da cama do Compost Barn que
afetam o conforto térmico de bovinos de leite
Análise histológica, bioquímica e
comportamental de ratos expostos a fumaça de
7450
cigarro de palha industrial, submetidos ao
treinamento resistido
Otimização de produção de cinamato de benzila
7501 via esterificação enzimática em sistema com
solvente orgânico
Avaliação da atividade antimicrobiana de frações
7448 de extrato das folhas de Acca sellowiana (O.
Berg) Burret
Estabelecimento e multiplicação de Cana-de7379 açúcar sob Diferentes Intensidades Luminosas
com LEDs

Avaliação de uniformidade da aplicação de água de
Avaliação do Coeficiente de Uniformidade de
um sistema de irrigação por aspersão convencional
4841
7515 Christiansen em Área Experimental de Irrigação
na estação experimental do Campus II, URI
por Aspersão Convencional
Erechim, RS
Ecomorfologia Animal - Padrões de Variação
Padrões de variação morfológica no crânio de
5619 morfológica de Vertebrados e Invertebrados
7690
Cavia aperea (Erxleben, 1777) na Argentina
Neotropicais

Juliana Steffens

CA

PIBIC/CNPq

Juliano Sartori

CS

PIIC/URI

Luciana Dornelles
Venquiaruto

CET

PIBIC/CNPq

Luiz Carlos Cichota

CS

PIITI/URI

Luiz Ubiratan Hepp

CB

PIBIC/CNPq

Marcelo Luis Mignoni

CA

PIBITI/CNPq

Mauro Antonio de Almeida

CA

PIITI/URI

Miriam Salete Wilk
Wisniewski

CS

PIIC/URI

Natalia Paroul

CA

PIBITI/CNPq

Neiva Aparecida Grazziotin CS

PIIC/URI

Paulo Sérgio Gomes da
Rocha

CA

PIIC/URI

Raquel Paula Lorensi

CA

PIIC/URI

Rodrigo Fornel

CB

PIBIC/CNPq

5973

Microencapsulação de Nitrito de Sódio Usando
Spray Drier

5944 Processo de imobilização enzimática

7466

Avaliação de Diferentes Materiais de Parede na
Microencapsulação de Nitrito de Sódio

Rogério Luis Cansian

CA

PIBIC/CNPq

7397

Síntese do poliuretano funcionalizado com
glutaraldeído

Rogério Marcos Dallago

CET

PIBITI/CNPq

Roseana Baggio Spinelli

CS

PIIC/URI

Rozane Maria Restello

CB

PIBIC/CNPq

Sara Roesler

CSA

PIIC/URI

Sergio Bigolin

CS

PIIC/URI

Silvane Souza Roman

CS

PIBITI/CNPq

Simone Tuchtenhagen

CS

PIIC/URI

Sônia Beatris Balvedi
Zakrzevski

CB

PIBIC/CNPq

Suelen Cristina Vanzetto

ENG

PIIC/URI

Tanise Luisa Sausen

CB

PIBIC/CNPq

Vanderlei Secretti Decian

CB

PIBIC/CNPq

Avaliação nutricional em homens com sobrepeso Vivian Polachini Skzypek
em treinamento resistido progressivo
Zanardo

CS

PIIC/URI

Avaliação dos fatores de risco, para doença
Determinação de Risco Cardiovascular segundo
cardiovascular, segundo o Escore de
Escore de Framingham em pacientes atendidos em
4793
7366 Framingham, em pacientes atendidos em um
um Ambulatório de Especialidades em Nutrição no
ambulatório de especialidades em nutrição no
Norte do RS
norte do RS
Efeito da integridade da zona ripária sobre a
Diversidade de Ephemeroptera, Plecoptera e
6025 estrutura e composição de macroinvertebrados
7560 Trichoptera (Insecta) e o efeito da integridade da
bentônicos
zona ripária
Avaliação do desempenho físico e funcional dos
5578 Avaliação da Qualidade dos Espaços das Praças
7661
espaços das praças
Perfil e demanda profissional médica nos
Profissionais médicos na área de abrangência
7592
6038 municípios de abrangência da 11 Coordenadoria
da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde/RS
Regional de Saúde RS
Caracterização fitoquímica e avaliação
Efeito anti-inflamatório de frações de Acca
5542 farmacológica das folhas de Acca sellowiana (O.
7444
sellowiana (Berg.) em camundongos
Berg) Burret
Associação entre capital social e percepção de
adolescentes, saúde bucal, capital social,
5976 saúde bucal e o autoconceito em adolescentes de
7472 autoconceito, qualidade de vida relacionada à
12 a 15 anos do município de Erechim-RS
saúde bucal
Percepções de Estudantes Universitários sobre
Percepções sobre mudanças climáticas: conflitos,
7408 a Mudança Climática e estratégias de
5949
processos de mitigação e adaptação
enfrentamento
Estudo sobre a viabilidade da utilização de resíduo
5605 de vidro moído em substituição ao agregado miúdo 7676 Moldagem dos corpos de prova
na produção de concretos
Fragmentação florestal: efeitos de condições
7447 ambientais sobre a regeneração de espécies
Efeitos da fragmentação florestal sobre a invasão
exóticas invasoras e nativas
5964 biológica, diversidade vegetal e serviços
Efeitos da fragmentação florestal sobre a
ecossistêmicos
7468 invasão biológica, diversidade vegetal e serviços
ecossistêmicos
5584

Efeito do treinamento resistido progressivo sobre a
adiposidade em homens com sobrepeso

7436

Câmpus de Frederico Westphalen - Reclassificação:
PJT Título do Projeto
Maneiras de ler o mundo: o texto literário
6096 contemporâneo e o hipertexto como mecanismos
para a formação do leitor
4977 Formação de leitores na educação básica
5524 Formação de professores e uso de tecnologias
Educação Integral em jornada ampliada no Brasil:
6075 impactos da implementação do Programa Mais
Educação (PME) 2008 - 2017
5482

Técnicas de Processamento de Imagens para
5558 Reconhecimento de Frutos e Estimativa de
Produtividade
Avaliação do efeito antinociceptivo e ansiolítico de
Jasminum polyanthum em roedores

5544 Do preto e branco ao arco-íris:
6070

7674

Literatura contemporânea e hipertexto: interfaces
para a formação de leitores

Práticas discursivas e produção de sentidos sobre
Gênero e Saúde:

Cálculo Diferencial e Integral: proposição de
sequências didáticas norteadas por teorias das
4809
Ciências da Educação e no aporte metodológico
das atividades investigativas e das TDICs
Metodologias de ensino híbrido no Ensino
6081 Superior e a disseminação da cibercultura junto
aos docentes: um olhar sob a URI

Orientador(a)

Área

Programa

Adriane Ester Hoffmann

LLA

PIITI/URI

LLA

PIBIC/CNPq

LLA

PIIC/URI

CH

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

CH

REDES/URI

ENG

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

CH

MEMÓRIA/URI

CH

PIBIC/CNPq

Práticas de ensino na área de leitura e linguagens
- Ensino Médio
Ana Paula Teixeira Porto
Formação de professores e uso de tecnologias:
7355
perspectivas de ensino
Educação Integral em jornada ampliada no Brasil:
7643 impactos da implementação do Programa Mais
Arnaldo Nogaro
Educação (PME) 2008 - 2017
7354

Estudo químico e farmacológico das partes aéreas
Estudo químico das partes aéreas de Jasminum
7384
de Jasminum polyanthum Franch..
polyanthum Franch.

5966 Cuidar da Vida

6061

PTB Título do Plano de Trabalho

Carlos Eduardo Blanco
Linares

Contribuições do Direito e do Biodireito para a
Claudionei Vicente Cassol
7452 qualificação da vida e das relações humanoinstitucionais
Automatização do processo de Reconhecimento
7604 de Frutos por meio de técnicas de processamento Clicéres Mack Dal Bianco
de imagens
Avaliação do efeito antinociceptivo e antiCristiane Batassini
inflamatório de Jasminum polyanthum
Gênero e Saúde no Ensino Fundamental:
7539 escutando professores/as, evidenciando práticas
discursivas e produção de sentidos
Eliane Cadoná
Práticas discursivas e produção de sentidos sobre
7636 Gênero e Saúde no Ensino Médio: percepções
docentes

7622

Elaboração, Análise e Discussão de Sequências
7638 Didáticas voltadas ao ensino de Cálculo
Diferencial e Integral

Eliane Miotto Kamphorst

CET

PIIC/URI

Metodologias de ensino híbrido no Ensino
7651 Superior e a disseminação da cibercultura junto
aos docentes: um olhar sob a URI

Elisabete Cerutti

CH

PIBIC/CNPq

5974

Therapeutic Jurisprudence: perspectivas filosóficas
Therapeutic Jurisprudence: práticas filósoficas a
7469
a partir de uma prática jurídica de cuidado.
partir da "ética do cuidado" no Direito

Desenvolvendo a arte musical na educação
5951 infantil: um estudo a partir da Base Nacional
Comum Curricular

7412

5539 Leitura, Linguagens e Ensino

7635

6069

Letramentos e competência linguística: material
didático para a área de linguagens

Estado da arte das pesquisas sobre formação de
5624 professores para educação do campo em cenário
Nacional e Internacional
Formação de professores em cenário nacional e
6071 internacional: estado da arte das produções
científicas
6078

Possibilidades didáticas das TDICS no ensino de
geometria

Associação entre responsabilidade filial no
5491 cuidado aos pais idosos e a sobrecarga do
cuidador
Determinação de agrotóxico Diuron por HPLC-UV
5541 em água superficial do município de Frederico
Westphalen/RS
Consumo sustentável: Os impactos e ameaças
6082 sobre o futuro da vida na Terra como legado da
geração atual
Estudo do comportamento mecânico de um solo
5954 estabilizado com lodo de estação de tratamento de
água para aplicação em aterros
5492 Neurociências e educação superior

O local da música na educação infantil e a base
nacional comum curricular

Leitura, Linguagens e Ensino: tv escola e material
didático no contexto digital
Letramentos e competência linguística: material
7634 didático para a área de linguagens - Construção
do referencial teórico
Formação de Professores para Educação do
7550 Campo: projeção nacional e internacional da
produção científica

Fernando Battisti

CSA

PIIC/URI

Juliane Claudia Piovesan

CH

PIIC/URI

LLA

PIBIC/CNPq

LLA

PIIC/URI

CH

PIBIC/CNPq

CH

PIIC/URI

Luana Teixeira Porto

Luci Mary Duso Pacheco

Formação de Professores: o que dizem as
7639
produções científicas sobre o assunto
Possibilidades Didáticas dos Softwares e Jogos
7646 Virtuais Educacional no Ensino de Geometria Nos
Anos Finais do Ensino Fundamental

Marcia Dalla Nora

CH

REDES/URI

7601 Plano de Trabalho do Bolsista edital 032019

Marines Aires

CS

PIIC/URI

CET

PIIC/URI

Renata Egert

CSA

REDES/URI

Rodrigo André Klamt

ENG

PIITI/URI

7659

Determinação de Diuron por HPLC-UV em águas
Paula Balestrin
superficiais do município de Frederico Westphalen

Consumo sustentável: Os impactos e ameaças
7652 sobre o futuro da vida na Terra como legado da
geração atual
Estudo do comportamento mecânico de um solo
7425 estabilizado com lodo de estação de tratamento
de água para aplicação em aterros
7380

Pesquisas neurocientíficas e a construção da
aprendizagem pelo estudante universitário

Rosane de Fátima Ferrari

CH

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

5574

Perfil Nutricional de Idosos do Município de
Frederico Westphalen/RS

7497

Perfil Nutricional de Idosos do Município de
Frederico Westphalen/RS

Rúbia Garcia Deon

5494

Análise sazonal e atividade biológica dos
constituintes voláteis de Aristolochia triangularis

7494

Atividade farmacológica dos constituintes voláteis
de Aristolochia triangularis

Sandro Rogério Giacomelli CET

PIIC/URI

6073

Internacionalização em processo: um estudo sobre
Internacionalização em processo: um estudo
7641
a partir da perspectiva da Extensão
sobre a partir da perspectiva da Extensão

Silvia Regina Canan

CH

PIBIC/CNPq

Thiago Luiz Rigon de
Araujo

CSA

REDES/URI

CS

PIIC/URI

ENG

PIITI/URI

Função Social e Meio Ambiente: Direito de
6107 Propriedade na perspectiva do Comum de Dardot
e Laval

7687 PTB-1. Função Social e Propriedade

Avaliação da atividade analgésica e anti5552 inflamatória do extrato hidroalcoólico de folhas de
Vaccinium ashei Reade

Avaliação da atividade anti-inflamatória do extrato
hidroalcoólico de folhas de Vaccinium ashei reade Verciane Schneider
7649
e proposição de uma forma farmacêutica de
Cezarotto
aplicação tópica

5955

Rejeitos de garimpo da pedra ametista para
produção de concretos - Fase 04

7426

Rejeitos de garimpo da pedra ametista para
produção de concretos - FASE 4

William Widmar Cadore

Câmpus de Santiago:
PJT

Título do Projeto

PTB Título do Plano de Trabalho

5519

Desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos
com Macela (Achyrocline satureoides)

7375

Desenvolvimento de pó efervescente contendo
extrato de Macela (Achyrocline satureoides)

6021

Avaliação da atividade antioxidante e composição
química de Gaiana

7552

Determinação da composição química de
Gaiana

Levantamento de espécies e potencial bactericida
6030 de fungos macroscópicos encontrados em
fragmento de mata em área urbana
6027

Análise de mercado e perspectivas de produção da
cadeia de frangos no município de Santiago.

5585

Construção de Cluster Computacional a Partir de
Hardware Disponível na Uri Câmpus de Santiago

Formação Cultural (Bildung) e Formação Integral
5583 nos Cursos de Bacharelato: o que os projetos
pedagógicos revelam

Dinâmica espaço-temporal das propriedades dos
5627 solos e suas relações com a geomorfologia de uma
catena cultivada com soja, no Pampa Gaúcho

Área

Programa

CS

PIBITI/CNPq

CS

PIITI/URI

CB

PIIC/URI

CB

PIIC/URI

Angelica Chechi Walczak

CSA

PIIC/URI

Análise de Desempenho do Cluster Através de
Eduardo Ferreira da Silva
Benchamarks

CET

PIIC/URI

CH

PIIC/URI

CA

PIBITI/CNPq

CA

PIITI/URI

CA

PIIC/URI

CB

PIIC/URI

CB

PIIC/URI

Diversidade biológica de fungos
macroscópicos em mata de área urbana
Ação bactericida de fungos macroscópicos
7570
encontrados em mata de área urbana.
Análise do mercado de frangos de corte no
7564
município de Santiago.
7567

7455

Formação Cultural: um estudo dos projetos
pedagógicos de Cursos de Bacharelato em
7555
Administração e de Ciências Contábeis da URI
Campus de Santiago
Monitoramento espaço-temporal das frações
da matéria orgânica dos solos e análise das
7556
suas relações com a geomorfologia de uma
catena cultivada com soja
Monitoramento espaço-temporal das
propriedades químicas dos solos e análise das
7557
suas relações com a geomorfologia de uma
catena cultivada com soja

Orientador(a)

Amanda Leitão Gindri

Ana Cristina Sapper
Biermann

Elaine Maria Dias De
Oliveira

Julio Cesar Wincher
Soares

Avaliação da variabilidade espaço-temporal da
6057 qualidade estrutural do solo, utilizando o DRES e a
geoestatística

Avaliação da variabilidade espaço-temporal da
7618 qualidade estrutural do solo de uma catena
cultivada com soja

Mamíferos de médio e grande porte no Pampa:
6003 análise do impacto dos atropelamentos sobre a
diversidade
Decomposição e colonização foliar por
5999 macroinvertebrados bentônicos em um riacho
inserido no Bioma Pampa

Analise da diversidade de mamíferos de médio
7516 e grande porte vitimados em um trecho da BR
287
Ludmilla Oliveira Ribeiro
Colonização por macroinvertebrados
7511 bentônicos em substratos foliar natural e
artificial em um riacho do Bioma Pampa

Avaliação da microbiota infectante e da
Identificação e suscetibilidade antimicrobiana
suscetibilidade antimicrobiana de microrganismos
de microrganismos isolados em feridas
6013 isolados em feridas cirúrgicas de pacientes
7535
cirúrgicas de pacientes atendidos em Unidades
atendidos em Unidades de Atenção Primária de
de Atenção Primária de Santiago - RS
Santiago - RS
Avaliação da eficiência de desinfecção das
Estudo da eficiência de desinfecção das
6014 superfícies de equipamentos de hemodiálise em um 7540 superfícies de equipamentos de hemodiálise
hospital do interior do RS
em um hospital do interior do RS
Influência do Tempo de Calcinação nas
7418
Síntese, Caracterização e Determinação da
Propriedades de Hidroxiapatitas Sintéticas
4988 Atividade Antimicrobiana de Hidroxiapatitas
Influência da Temperatura de Calcinação nas
Sintetizadas por Precipitação e Dopadas com Prata 7419
Propriedades de Hidroxiapatitas Sintéticas
Desempenho de Fundamentos Técnicos em
Desempenho de Fundamentos Técnicos em
7416
5952
Escolares no Futsal
Escolares no Futsal
Alterações anatomopatológicas e diagnóstico post
Alterações anatomopatológicas e diagnóstico
6094 mortem em animais domésticos na cidade de
7668 post mortem em animais domésticos na cidade
Santiago e região.
de Santiago e região.
Caracterização Físico-Química de Sucos, Néctares
Caracterização físico-química de refrescos em
6088
7662
e Refrescos de Frutas Disponíveis Comercialmente
pó disponíveis comercialmente
Avaliação da produção de peixes nativos piava
Avaliação na produção de peixes nativos piava
(Leporinus obtusiden) e Piracanjuba (Brycon
(Leporinus obtusidem), piracanjuba (Brycon
6022 orbignyanus), em comparação com Tilápia-do-Nilo
7553
orbignyanus), em comparação com tilápia-do(Oreochromis niloticus) criados em viveiros
nilo (Oreochromis niloticus)
escavados com sist
Análise da toxidade e Índice de Letalidade (IDL) de
Efeito residual do uso de agrotóxicos em Cará
5981 produtos usados como agrotóxicos na região do
7480
(Geophagus brasiliensis).
Vale do Jaguari e seus efeitos na ictiofauna.
Comparação do efeito de um treinamento funcional
7525 Plano de trabalho do bolsista: 2019/2020
5496 no nível de aptidão física de jovens estudantes
atletas e não atletas
Avaliação da atividade antifúngica de plantas
Avaliação do potencial antifúngico de plantas
7370
5553 nativas do Rio Grande do Sul, isoladamente e em
nativas do Rio Grande do Sul
associação com fluconazol, frente à Candida spp.
Configurando um laboratório inteligente através da
Comunicação e Gerenciamento dos
5589
7454
Internet das Coisas
Dispositivos Instalados no Laboratório de IoT

CS

PIBIC/CNPq

CS

PIIC/URI

CET

PIITI/URI

CET

PIITI/URI

CS

PIIC/URI

CA

PIIC/URI

CA

PIIC/URI

CA

PIIC/URI

CA

REDES/URI

Manuela Borges Sangoi
Cardoso

Marcelo Marques Tusi
Marcos Franken

Olívio Bochi Brum

Olmiro Bochi Brum

Patricia Paludette Dorneles CS

PIIC/URI

Thaís Felli Kubiça

CS

PIITI/URI

Victor Machado Alves

CET

PIIC/URI

Câmpus de Santo Ângelo:
PJT

Título do Projeto

PTB Título do Plano de Trabalho

5481

Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias
Assistivas 3.0

Experiência e linguagem como estratégias de
resistência: as narrativas dos moradores de
5555
comunidades em situação de vulnerabilidade na
cidade de Santo Ângelo

4792

6092

6032
6033

Efeitos de Exercícios Resistidos e de
1517 Resistência em Indivíduos portadores de
diabetes mellitus do tipo 1 e 2

4879

Área

Programa

Robótica Assistiva: Desenvolvimento do sistema
Alexandre Dos Santos
7453 de controle para a extensão Dorso-Braço do
Roque
humanoide InMoov URI

ENG

PIIC/URI

7414 Harmonia 02

CH

PIIC/URI

CET

PIBIC/CNPq

CET

PIIC/URI

CSA

PIIC/URI

ENG

REDES/URI

ENG

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

ENG

PIBITI/CNPq

ENG

PIITI/URI

Densidade Local de Spins: Usado para calculo
7382 do gradiente de campo elétrico e campo
hiperfino.
Cálculo da Estrutura de bandas e propriedades
óticas de sólidos cristalinos com impurezas
Consequências da implantação iônica na
7383 estrutura da matriz de ferro usando Densidade
Local d Spins.
Trajetória e tendências futuras da política
Trajetória e tendências futuras da política
pública de Financiamento Estudantil (FIES) nas
pública de Financiamento Estudantil (FIES) nas
7665
Instituições Comunitárias de Ensino Superior
Instituições Comunitárias de Ensino Superior
(ICES) do RS
(ICES) do RS
Análise do desempenho de concretos reforçados
Análise do desempenho de concretos reforçados
com fibras de aramida submetidos à cargas
7576 com fibras de aramida submetidos à cargas
dinâmicas
dinâmicas
Reforço estrutural com aplicação de compósitos
Reforço estrutural com aplicação de compósitos
de fibras de carbono em vigas de concreto
7577 de fibras de carbono em vigas de concreto
armado
armado

Uso de TICs em Ambientes Inovadores e
Cidades Inteligentes

Efeitos de Exercícios Resistidos e de
1828 Resistência em Indivíduos portadores de
diabetes mellitus do tipo 1 e 2
Conceitos e ferramentas para a promoção da
7586 Inovação Aberta (open innovation) nas
organizações
Sistematização do conhecimento necessário
para a proposta de um modelo de gestão de
7587
Ambientes de Inovação em uma Cidade
Inteligente

Orientador(a)

Andrea Fricke Duarte

Antônio Vanderlei dos
Santos

Berenice Beatriz Rossner
Wbatuba

Bóris Casanova Sokolovicz

Carlos Kemper

Carlos Oberdan Rolim

6047

Mediação como instrumento de promoção de
direitos humanos

Formação Inicial em Educação Física:
contribuições da Prática como Componente
5932
Curricular no desenvolvimento de competências
para a docência

7605

Mediação como instrumento de promoção de
direitos humanos

Contribuições da Prática como Componente
7373 Curricular na Formação Inicial em Educação
Física

Charlise Paula Colet
Gimenez

CSA

PIIC/URI

Cinara Valency Eneas
Mürmann

CS

PIIC/URI

ENG

PIIC/URI

Desenvolvimento de uma ferramenta
Desenvolvimento de uma ferramenta
6067 computacional para simulações de escoamentos 7632 computacional para simulações de escoamentos Cleiton Elsner da Fonseca
de fluidos complexos
de fluidos complexos
6062

Desenvolvimento de formulação de shampoo
hipoalergênico para pequenos animais

Avaliação do potencial de irritação ocular de
7623 shampoos de uso veterinário usando método in
vitro HET-CAM

5481

Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias
Assistivas 3.0

7580

Desenvolvimento de um Agente Conversacional
com Recursos de Acessibilidade

5567

Desenvolvimento de metodologia de projeto e
execução de estruturas em concreto protendido

7672

6076

5947

5576
6093
5927
5592

Desenvolvimento de Habilidades do
Pensamento Computacional por meio da
construção de conceitos e resolução de
problemas que envolvem métodos numéricos
com auxílio do Mathcad Prime 3.0
Processamento de dados e controle de
processos de adsorção através de Arduino, no
auxílio da utilização de resíduos do setor
industrial da região noroeste (RS), com objetivo
de remover corantes
Desenvolvimento de protótipo de uma extrusora
para reaproveitamento de resíduos poliméricos:
uma proposta educativa
Desenvolvimento de cerâmicas refratárias com
incorporação de nanomateriais: avaliação de
propriedades
Cultura de segurança do paciente em unidades
de internação
Saúde mental e stress ocupacional em
trabalhadores das ESFS do Município Dde
Santo Ângelo-RS.

Cristiane De Pelegrini Kratz CS

PIIC/URI

Denilson Rodrigues Da
Silva

ENG

PIIC/URI

Desenvolvimento de Metodologia de Projeto e
Denizard Batista De Freitas ENG
Execução de Estruturas em Concreto Protendido

PIIC/URI

Desenvolvimento de Habilidades do
Pensamento Computacional por meio da
7644 construção de conceitos e resolução de
problemas que envolvem métodos numéricos
com auxílio do Mathcad Prime 3.0

Eliani Retzlaff

CET

PIIC/URI

ENG

PIIC/URI

ENG

PIIC/URI

ENG

PIITI/URI

Francisco Carlos Pinto
Rodrigues

CS

PIIC/URI

Giana Bernardi Brum
Vendruscolo

CH

PIIC/URI

Utilização de Arduino Nano para a verificação de
cor visando aprimoramento dos processos de
7403
Enrique Chaves Peres
adsorção, e posterior remoção de corantes: azul
de metileno e azul índigo de soluções aquosa
7669

Aplicação de filamentos poliméricos reciclados
na manufatura aditiva
Flávio Kieckow

Cerâmicas refratárias com adição de
7666
nanomateriais
Pesquisando sobre a cultura de segurança do
paciente sob a ótica dos trabalhadores da saúde
Saúde Mental e stress ocupacional em
7599 trabalhadores das Esfs Subuski, Rogowiski,
União e Buriti do Município de Santo Ângelo-RS.
7363

6005

Diagnóstico da nutrição de nitrogênio e fósforo
em pastagens

7523

Identificação nutricional de nitrogênio e fósforo
em pastagens

Modificação das biomassas bagaço de cana de
Avaliação do processo de adsorção empregando
açúcar (Saccharum Officinarum) e bagaço de
7388
5575 resíduos agroindustriais na remoção de
malte para adsorção de diclofenaco de sódio e
fármacos de efluentes contaminados
paracetamol de solução aquosa
Adsorção de vermelho Bordeaux, amarelo
Uso de bentonitas brasileiras para processos de
7657 tartrazina e azul brilhante empregando
6086
adsorção de corantes
bentonitas in natura e modificadas
Investigação das propriedades estruturais e
7422 magnéticas de ligas Heusler quaternárias
CoYMnSn (Y=Cr e Fe).
Obtenção de ligas heusler quaternárias e estudo
4839
das suas propriedades SGS.
Investigação teórica das propriedades SGS de
7421 ligas huesler quaternárias CoYMnSn (Y=Cr e
Fe).
Avaliação Psicanalítica aos 3 anos - AP3 e
Acompanhamento psicanalítico e a Metodologia
7504
5604 Constituição do sujeito em Escolas Municipais
AP3 em crianças de 24 a 48 meses
de Educação Infantil em Santo Ângelo
Efetividade das leis e políticas públicas para as
Reconfiguração das identidades psicossociais
5595 mulheres na reconfiguração das identidades
7628 de mulheres violentadas: estudo de caso do
psicossociais de mulheres violentadas:
município de Santo Ângelo.
A dimensão ecológica da dignidade da pessoa
5622 Ecodignidade
7506 humana e a violação dos direitos fundamentais
como reflexo das questões ambientais
Reflexões sobre o conteúdo jurídico dos direitos
5996 Direitos da personalidade na atualidade
7507 físicos e psíquicos da personalidade e sua
relação com a dignidade da pessoa humana
Caracterizações Físico-Químicas do Grânulo da
Desenvolvimento da cinza de casca de arroz em
7439 Cinza de Casca de Arroz com aplicação na
5581
Grânulos para Aplicação na Agricultura
Agricultura
Investigação de vigas pré-fabricadas
Inovação no aproveitamento de resíduos da
5963 protendidas incorporadas de residuos de moldes 7442 Industria de fundição na construção de concreto
de areia da indústria de fundição
de alta resistência
Fatores relacionados a síndrome de Burnout em
Fatores relacionados a síndrome de burnout em
6068 trabalhadores de enfermagem no âmbito
7633 trabalhadores de enfermagem em ambiente
hospitalar em Santo Ângelo
hospitalar
5508

Produção de etanol de segunda geração a partir
de resíduos agroindustriais

7399

Produção de etanol de segunda geração a partir
de resíduos agroindustriais

Giselda Aparecida Ghisleni CA

PIIC/URI

ENG

PIIC/URI

ENG

PIIC/URI

CET

PIBIC/CNPq

CET

PIITI/URI

José Vicente Nunes
Alcantara

CH

PIIC/URI

Lizete Dieguez Piber

CH

PIIC/URI

CSA

PIIC/URI

CSA

PIIC/URI

Marcelo Paulo Stracke

CSA

PIITI/URI

Mauro Cesar Marchetti

CET

PIIC/URI

Narciso Vieira Soares

CS

PIIC/URI

Nataly Leidens

ENG

PIIC/URI

Isaac dos Santos Nunes

João Carlos Krause

Luana Maíra Moura de
Almeida

Metodologia para Diagnóstico e Priorização de
5517 Investimentos com Foco em Eficiência
Energética de Prédios Institucionais

Metodologia para Priorização de Investimentos
7482 para Adequação de Instalações Elétricas com
Foco em Eficiência Energética - Fase 2

ENG

PIBIC/CNPq

ENG

PIIC/URI

ENG

PIITI/URI

ENG

PIIC/URI

Neusa Maria da Costa
Gonçalves Salla

CSA

PIIC/URI

Neusa Maria John Scheid

CH

PIBIC/CNPq

Nilvane Teresinha Ghellar
Muller

CB

PIIC/URI

Metodologia Para Priorização de Investimentos
7483 em Sistemas de Iluminação com Foco em
Nelson Knak Neto
Eficiência Energética - Fase 2
Metodologia para Análise de Viabilidade Técnica
Simulação e Análise de Curvas de Carga
e Econômica de Sistemas de Armazenamento
Considerando a Integração de Geração
5626
7569
de Energia em Sistemas Fotovoltaicos
Distribuída e Sistemas de Armazenamento - Ano
Conectados à Rede
2
Estudo do Comportamento dos Concretos em
Comportamento dos Concretos em Incêndios
5933
7376
Nelson Seidler
Situações de Incêndio
PTB 2
4989

Custo da Cesta Básica do Município de Santo
Ângelo-RS

7689

A contribuição do programa de Pós-Graduação
5953 em Ensino de Científico e Tecnológico para a
utilização das TDIC em contextos de ensino

7423

Prospecção fitoquímica, composição
bromatológica e investigação etnobotânica
5980 universitária da Batata-yacon (Smallanthus
sonchifolius (Poepp.)H. Rob.: Avaliação
ambiental - usos e aplicações como PANC

7477

7575
4914 Relações entre Direito, Cultura e Religião
7437
Monitoramento de parâmetros físico-químicos e
6083 microbiológico do Arroio Itaquarinchim no
Município de Santo Ângelo/RS

7654

Desenvolvimento de protótipo de uma extrusora
5576 para reaproveitamento de resíduos poliméricos:
uma proposta educativa

7573

5998

Avaliação de desempenho do concreto
modificado com nanomateriais

7510

Calcúlo do Índice de Preços ao Consumidor
(IPC) para o Município de Santo Ângelo
Pesquisas e produtos educacionais produzidos
no programa de Pós-Graduação em Ensino de
Científico e Tecnológico como contribuição para
a melhoria da educação científica por meio da
utilização das TDIC EM
Composição fitoquímica e abordagem
etnobotânica do conhecimento universitário da
Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob:
Gestão ambiental como PANC (planta
alimentícia não convencional)
Dominação Masculina e os questionamentos à
Ideologia de Gênero
Teologias Progressistas: uma alternativa para a
concretização dos Direitos Humanos na
perspectiva intercultural
Análises físico-químicas, microbiológicas e
bioindicadoras (diatomáceas) em um corpo
d'água no município de Santo Ângelo, noroeste
do Rio Grande do Sul
Desenvolvimento de protótipo de uma extrusora
para reaproveitamento de resíduos poliméricos:
uma proposta educativa_misturas e
processamento
Avaliação de desempenho do concreto
modificado com nanomateriais

CSA

PIBIC/CNPq

Noli Bernardo Hahn

Núbia Cristina Weber
Freitas

CSA

PIIC/URI

CB

PIIC/URI

ENG

PIIC/URI

ENG

PIIC/URI

Patricia Siqueira Alves

4879
5490
6000

5988
5986
6020
5978
5979

Investigando possibilidades de transformação do
7562 campus da URI - Santo Ângelo em um ambiente
inteligente
Determinantes e consequências da extensão da
PTB Determinantes e consequências da
7490
evidenciação da responsabilidade social
extensão da evidenciação 2019
Metodologias ativas e o processo de
Metodologias ativas e o processo de
planejamento de atividades de nivelamento para
planejamento de atividades de nivelamento para
7512
o ensino de Física e de Fundamentos da
o ensino de Física e de Fundamentos da
Matemática para alunos das Engenharias
Matemática para alunos das Engenharias
Ensino de Geometria aliada á educação para o
Geometria Aliada á Educação Para o Trânsito
trânsito para alunos do ensino fundamental por
7493 no Ensino Fundamental por Meio de Ambiente
meio de ambiente virtual de aprendizagem
Virtual de Aprendizagem
Ensino de geometria: uma proposta inclusiva
Desenvolvimento de Proposta inclusiva com
para ensino aprendizagem de alunos com
7491 materiais didáticos para ensino aprendizagem
deficiência visual
de geometria para alunos com deficiência visual
Inovação biotecnológica e direitos humanos:
Crisálida
7551
reflexões a partir da arte
Alteração físicas de um Latossolo após
Propriedades físicas do solo após as diferentes
7475
diferentes intensidades de tráfego de máquinas
intensidades de tráfego
Uso de TICs em Ambientes Inovadores e
Cidades Inteligentes

Plantas de cobertura de ciclo hibernal
antecessora a cultura do milho

7476

Avaliação das propriedades física do solo após
utilização de plantas de cobertura

Paulo Ricardo Baptista
Betencourt

ENG

PIITI/URI

Rosane Maria Seibert

CSA

PIBIC/CNPq

Rosangela Ferreira Prestes CET

PIIC/URI

CET

PIBIC/CNPq

CET

PIIC/URI

CSA

PIIC/URI

CA

PIIC/URI

CA

PIIC/URI

Rozelaine de Fatima
Franzin
Taciana Marconatto Damo
Cervi
Vitor Cauduro Girardello

Câmpus de São Luiz Gonzaga:
PJT
6098

5540

5612

5501
5960
5945

Título do Projeto
Chuveiro elétrico microcontrolado utilização de
microcontrolador em chuveiro elétrico para
aquisição de dados e controle
Análise da hidrólise extracelular dos
nucleotídeos da adenina em soro de indivíduos
adultos sedentários de sexo masculino
submetidos ao treinamento de força
Efeito Subagudo do Exercício HIIT, MIIT sobre o
Estresse Oxidativo e Lipemia Pós Prandial em
Mulheres Pós Menopáusicas Submetidas à
Refeição Hiperlipídica
A avaliação externa nos cursos de graduação
enquanto instrumento de gestão: uma análise
dos resultados na URI - Câmpus de São Luiz
Gonzaga, no período de 2013 a 2017
Os thrillers jurídicos de John Grisham: o
encontro da literatura, do cinema e do direito
Percepção ambiental da comunidade acadêmica
da URI - São Luiz Gonzaga

5564 A Acessibilidade na URI - São Luiz Gonzaga
5623 Perfil de Liderança e Cultura Organizacional
Os efeitos de um programa de exercícios em
6101 indivíduos sedentários no município de São Luiz
Gonzaga
Gênero e Violência: direitos humanos também
5586
para as mulheres

PTB Título do Plano de Trabalho
7677

7517

7518

7361
7433
7398
7538
7534
7681
7524

Utilização de microcontrolador em chuveiro
elétrico para aquisição de dados e controle
Análise da hidrólise extracelular dos
nucleotídeos da adenina em soro de indivíduos
adultos sedentários de sexo masculino
submetidos ao treinamento de força
Efeito Subagudo do Exercicio HIIT, MIIT sobre o
Estresse Oxidativo e Lipemia Pós Prandial em
Mulheres Pós Menopáusicas Submetidas à
Refeição Hiperlipídica
A avaliação externa nos cursos de graduação
enquanto instrumento de gestão: uma análise
dos resultados na URI - Câmpus de São Luiz
Gonzaga, no período de 2013 A 2015
Os thrillers jurídicos de John Grisham: o
encontro da literatura, do cinema e do direito
Percepção ambiental da comunidade acadêmica
da URI - São Luiz Gonzaga
Acessibilidade na URI-SLG - A Construção de
uma Universidade Acessível a Todos
Perfil de Liderança e Cultura Organizacional Papel da Universidade na formação de novos
líderes
Os efeitos de um programa de exercícios em
indivíduos sedentários no município de São Luiz
Gonzaga
Gênero e violência contra a mulher: gênero e
violência contra a mulher em São Luiz Gonzaga
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