Classificação Final dos Projetos Contemplados com Bolsa no Edital/PROPEPG N° 09/2021 –
PROBIC e PROBITI/FAPERGS para o período 2021/2022
PJT Título do projeto

6472

Compromisso ominlateral
com a vida

6682 O exame PISA

PTB Título do PTB
A imigração na sociedade atual
a partir da ação comunicativa de
8299 habermas e da cidadania pósnacional: o diálogo como
alternativa de acolhida
Análise do PISA 2018 em
8328 relação às desigualdades dos
sistemas de ensino do Brasil

Coordenador(a)

Câmpus Área Fomento

Claudionei Vicente
Cassol

FRE

CH

PROBIC/FAPERGS

Edite Maria Sudbrack

ERE

CH

PROBIC/FAPERGS

FRE

CH

PROBIC/FAPERGS

ERE

CA

PROBIC/FAPERGS

ERE

CA

PROBIC/FAPERGS

O que contam práticas
discursivas de professores/as
Perspectivas Docentes: Gênero
6676 da educação infantil sobre
8316 e Sexualidade na Educação
Eliane Cadoná
orientação sexual e
Infantil
identidade de gênero?
Produção de polihidroxibutirato
Produção biotecnológica de
(PHB) por Bacillus megaterium
polímero biodegradável
6687
8336 em frascos agitados
Eunice Valduga
empregando coprodutos da
empregando substratos
agroindústria
agroindustriais
Produção de ácido hialurônico
Produção de ácido hialurônico
por Streptococcus
em fermentação submersa
zooepidemicus ATCC 39920
6672
8301
Jamile Zeni
por Streptococcus
com diferentes concentrações
zooepidemicus ATCC 39920
de fontes de carbono e
nitrogênio

Desidratação de hidrolisado
de carne mecanicamente
6689 separada de frango e
avaliação durante o
armazenamento
Desafios da formação e
atuação docente em
6492
diferentes contextos: Brasil,
Espanha, Cuba e Portugal
Avaliação biomecânica, do
desempenho motor e da
6680 capacidade de flutuação em
escolares praticantes de
natação
Material didático digital: da
produção ao
6677 compartilhamento em
Repositórios Educacionais
Abertos - REAs
Controle vetorial por modos
deslizantes aplicado a
6488 motores síncronos de ímãs
permanentes para veículos
elétricos
Desenvolvimento e aplicação
nanossensores de cantilever
6684
para detecção de feromônios
de insetos

Secagem de hidrolisado de
8338 carne mecanicamente separada Juliana Steffens
de frango

ERE

CA

PROBIC/FAPERGS

Políticas de formação de
professores e o exercício da
8333
docência em diferentes
contextos

Luci Mary Duso
Pacheco

FRE

CH

PROBIC/FAPERGS

Avaliação biomecânica, do
desempenho motor e da
8322 capacidade de flutuação em
escolares praticantes de
natação

Marcos Franken

SAT

CS

PROBIC/FAPERGS

Materiais didáticos digitais para
8319 REAs: fundamentos teóricos e
perspectivas críticas

Ana Paula Teixeira
Porto

FRE

LLA

PROBITI/FAPERGS

Controladores digitais por
modos deslizantes aplicados ao
Cassio Luciano
8330 controle vetorial de motores
Baratieri
síncronos de ímãs permanentes
para veículos elétricos

ERE

ENG PROBITI/FAPERGS

Nanossensores de cantilever
8331 para detecção de feromônios de Clarice Steffens
insetos

ERE

CA

PROBITI/FAPERGS

Mapeamento digital de solos
Pesquisa e desenvolvimento em
como subsídio para a
hidrologia e geotecnologia na
6493 valoração de serviços
8339 bacia hidrográfica do Arroio
ambientais de uma bacia
Lajeado Pinheiro, à montante do
hidrográfica, no sul do Brasil
reservatório da Corsan
Estudo de literatura:
Videoaulas como recurso
videoaulas e podcasts como
6678
8320 pedagógico para o ensino de
ferramentas para formação de
literatura no Ensino Médio
leitores
Melhoramento de borrachas a
Utilização das cinzas da casca
partir da utilização de sílica
de arroz como fonte de Silício
6496 amorfa derivada de cinzas da 8309
para a obtenção de um suporte
casca de arroz dopadas com
para a imobilização enzimática
diferentes líquidos iônicos
Atividades antimicrobiana e
Filmes ativos com adição de
antioxidante de filmes de
6485 chá verde e aplicação em
8308
interfolhamento ativos com
produtos cárneos
adição de chá verde
A química como ferramenta
Imobilização de lipase
para o desenvolvimento
6495
8307 empregando Náilon como
tecnológico na área de
suporte
imobilização enzimática

Julio Cesar Wincher
Soares

SAT

CA

PROBITI/FAPERGS

Luana Teixeira Porto

FRE

LLA

PROBITI/FAPERGS

Marcelo Luis Mignoni

ERE

CET

PROBITI/FAPERGS

Rogério Luis Cansian

ERE

CA

PROBITI/FAPERGS

Rogério Marcos
Dallago

ERE

CET

PROBITI/FAPERGS

Erechim, 21 de junho de 2021.

