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O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS, no
uso das suas atribuições legais, torna público o resultado definitivo do processo de
seleção e classificação do Edital 262/UFFS/2012 – Apoio aos projetos dos Grupos
de Pesquisa.
1 Relação dos projetos de pesquisa aprovados pelos avaliadores ad hoc e pelo
Comitê Assessor de Pesquisa da UFFS, em ordem de classificação por área:
1.1 Área: Ciências Exatas
Campus

Nome
Titulo do projeto
NºBolsas
Determinação de distâncias de regiões HII e reavaliação da
Marcio do
Cerro Largo
Carmo Pinheiro curva de rotação da galáxia
As intervenções espaciais urbanas no comportamento
Andrey Luis
Chapecó
térmico e higrométrico na cidade de Chapecó-SC: episódios
1
Binda
sazonais de verão e inverno (2013-2014)
Rafael Piccin
Chapecó
Modelagem geométrica guiada por gestos
Torchelsen
HyBridDB: Pequeno SGBD Implementado em hardware e
Chapecó Denio Duarte
software
José Mario
Sincronização, estabilidade e robustez de redes complexas
Erechim Vicensi
1
de geradores elétricos acoplados: etapa 1 – modelagem
Grzybowski
Dinâmica sedimentar, meteorológica e mudanças de uso e
Katia Kellem
Erechim
cobertura da terra em setores da bacia hidrográfica do rio
da Rosa
Passo Fundo, RS
Fabio de
O fenômeno El Niño Oscilação Sul (ENOS) e sua influência
Erechim Oliveira
na produção agrícola no Alto Uruguai
Sanches
Laranjeiras Gian Machado Dinâmica de sistemas gravitacionais – centro de atração
do Sul de Castro
newtoniano e anel delgado de matéria
Adsorção de ions de metais pesados em meio aquoso por
Realeza Clóvis Piovezan
1
quitosana funcionalizada
Determinação das seções de choque elásticas para as
Realeza Wagner Tenfen
colisões de pósitrons com moléculas de CH4

1.2 Área: Ciências Biológicas
Campus

Nome
Daniel Joner
Cerro Largo
Daroit
Cerro Largo

Lauren Lúcia
Zamin

Mardiore
Tanara
Cerro Largo
Pinheiro dos
Santos

Titulo do projeto
NºBolsas
Bioprospecção funcional de bactérias visando a produção de
1
proteases e queratinases
Utilização da bioinformática para avaliar a presença dos
genes e das proteínas da rota de síntese do resveratrol em soja
e milho e seu potencial antifúngico nessas culturas
Fontes de recursos florais para apis mellifera e abelhas
indígenas sem ferrão

-

1

Efeito alelopático de folhedo de espécies arbóreas sobre o
crescimento de milho (Zeamays l.) e plantas espontâneas
competidoras
Determinação dos níveis de vitaminas C e E em soro de
Margarete
Chapecó
pacientes com síndrome metabólica e sua correlação com o
Dulce Bagatini
perfil lipídico e glicídico
Elucidação dos mecanismos bioquímicos do estresse
oxidativo envolvidos na síntese de metabólicos secundários
de Baccharis Trimera l e potencial dos metabólicos no
Denise
Erechim
manejo ecológico de pulgões
Cargnelutti
Subprojeto 1: elucidação dos mecanismos bioquímicos do
estresse oxidativo envolvidos na síntese de metabólicos
secundários de Baccharis Trimera l.
Paulo Afonso Efeitos das estradas na fragmentação ambiental no norte do
Erechim
Rio Grande do Sul
Hartmann
Biomonitoramento dos rios da sub-bacia de captação do
Marilia
Erechim Teresinha
reservatório de água para abastecimento público da cidade de
Erechim RS, usando bioindicadores e ecotoxicologia aquática
Hartmann
Laranjeiras Luisa Helena Caracterização de novos secretagogos e insulinomiméticos a
do Sul Cazarolli
partir de plantas medicinais
Plexo braquial do gato mourisco (Herpailurus Yagouoroundi):
Gentil Ferreira
Realeza
investigação anatômica de suas origens, real e aparente,
Gonçalves
composição e campos radiculares motores correlatos
Estudo da toxidade subcrônica de uma formulação contendo
Dalila Moter
Realeza
haloperidol nanoencapsulado em modelo experimental
Benvegnu
Avaliação ecogenotoxicológica das águas do rio Sarandi,
Izabel
Realeza Aparecida
abastecedor do município de Realeza (PR) por meio dos
sistemas-teste de Allium Cepa e Landoltia Punctata
Soares
Caracterização da vegetação arbórea e da fauna de formigas
Caroline Heinig
Realeza
do parque ecológico central de Realeza/PR (Lago Municipal)
Voltolini
com fins didáticos de apoio à educação básica.
Chapecó
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Geraldo Ceni
Coelho

1
-

1

-

1
-

-

1.3 Área: Engenharias
Campus

Nome
Iara Denise
Cerro Largo Endruweit
Battisti
Fernando
Cerro Largo Henrique
Borba
Bruno
Cerro Largo Munchen
Wenzel
Luiz Antonio
Cerro Largo Farani de
Souza
Luiz Antonio
Cerro Largo Farani de
Souza
Pedro Augusto
Chapecó
Pereira Borges

Titulo do projeto
Indicadores de saúde e meio ambiente e sua inter-relação na
região das missões
Avaliação do processo eletro-fenton no tratamento de águas
residuárias de uma indústria de curtume da cidade de Guarani
das Missões/RS
Modelagem de sistemas de biodigestão anaeróbica de dejetos
suínos: desenvolvimento de um algoritmo para o
dimensionamento e avaliação da viabilidade econômica de
implantação de projeto

1

1

-

Modelo constitutivo para o concreto fundamentado nas
teorias da mecânica do dano contínuo e plasticidade

-

Estudo computacional de modelos para a determinação do
volume de reservatório de água pluvial

-

Modelagem da concentração bacteriana em solos

1

Potencialidades de reaproveitamento do resíduo sólido gerado
Rosiléa Garcia
pelas madeireiras e indústrias moveleiras da cidade de
França
Chapecó-SC
Mauro Leandro Utilização de resíduos de borracha de pneu na confecção de
Chapecó
blocos de concreto para pavimentação
Menegotto
Chapecó

NºBolsas

-

2

Marcos
Chapecó Roberto Dos
Reis
Erechim

Erechim
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Erechim
Realeza

Plano de gerenciamento de resíduos sólidos para as áreas
comuns e especiais da UFFS Campus Chapecó

Hidrólise enzimática do bagaço de malte oriundo da indústria
cervejeira para a obtenção de açúcares fermentescíveis
usados na produção de bioetanol
Avaliação de incerteza no mapeamento de áreas inundadas
Roberto Valmir
por rompimento de barragem devido à estimativa do
Da Silva
coeficiente de rugosidade
Gean Delise
Reutilização de material adsorvente oriundo da indústria
Leal Pasquali
cervejeira para a utilização no tratamento de efluentes
Vargas
Eduardo De
Gerador eólico sem núcleo ferromagnético de pequeno porte
Almeida
João Paulo
Bender

1

-

-

1.4 Área: Ciências da Saúde
Campus

Nome

Titulo do projeto
NºBolsas
Reflexão crítica acerca das atividades de educação em saúde
desenvolvidas nos municípios pertencentes à Secretaria de
Alessandra
Chapecó Regina Muller Estado de Desenvolvimento Regional/SDR – Maravilha
1
tendo em vista a promoção de práticas alimentares e estilos
Germani
de vida saudáveis
História do curso de graduação em enfermagem da
Chapecó Eleine Maestri
1
Universidade Federal da Fronteira Sul
O ensino do processo de morte e morrer nos cursos de
Chapecó Eleine Maestri
graduação em enfermagem da Região Sul do Brasil
Leoni
Chapecó Terezinha
Espiritualidade no cuidado à saúde
Zenevicz
Valéria Silvana
Chapecó Faganello
Violência doméstica: concepções, ações e abordagens
Madureira
Avaliação nutricional e correlação entre deficiência de zinco
Dalila Moter
Realeza
e prevalência de epilepsia em crianças e adolescentes
1
Benvegnu
portadores de Síndrome de Down.
Eloá Angélica Estimativa do consumo de antioxidantes e da capacidade da
Realeza
1
dieta brasileira.
Koehnlein
Amélia Dreyer Caracterização da população usuária de unidades de saúde do
Realeza
município de Realeza – PR
Machado
Avaliação das condições higiênico-sanitárias e
Alexandre
Realeza Carvalho
microbiológicas de restaurantes comerciais da cidade de
Realeza - PR.
Moura
Execução do programa de alimentação escolar no município
Camila
Realeza
de Realeza - PR sob o ponto de vista das cozinheiras que
Elizandra Rossi
atuam no setor
Incidência de problemas relacionados a medicamentos e sua
Luciana
Realeza Borowski
relação com problemas de saúde no município de Realeza PR.
Pietricoski
Práticas sustentáveis na produção de refeições em
Camila
Realeza
alimentação coletiva: uma pesquisa com restaurantes
Elizandra Rossi
comerciais.

1.5 Área: Ciências Agrárias
Campus

Nome
Titulo do projeto
NºBolsas
Infiltração e armazenamento de água em sistemas de manejo do
Douglas
Cerro Largo
1
Rodrigo Kaiser solo
Cerro Largo Sidinei Zwick Estimativa da variação temporal diária de elementos
3

meteorológicos em diferentes locais do Rio Grande do Sul
Localização e caracterização florística da nascente do arroio
Cerro Largo Tatiane Chassot
Clarimundo, afluente do rio Ijuí
Qualidade da matéria orgânica de um argissolo conduzido sob
Fernando
Chapecó Perobelli
plantio direto sem herbicidas e submetido a aplicação contínua
de dejetos de suínos
Ferreira
Produção, imobilização e aplicação de enzimas visando a
Erechim Helen Treichel
sustentabilidade da cadeia de biocombustíveis
Implantação de plantio direto e controle de plantas daninhas
Erechim Leandro Galon com menor impacto ambiental na região do Alto Uruguai do
Rio Grande do Sul
Altemir José
Erechim
Manejo sustentável de pragas na agricultura
Mossi
Fernando
Inoculação de Azospirillum Brasilense e doses de nitrogênio
Erechim Reimann
em milho para produção de silagem
Skonieski
Efeito inseticida e repelente do óleo essencial e do pó vegetal
Lauri Lourenço
Erechim
de plantas bioativas para o controle de insetos de grãos
Radunz
armazenados
Manejo ecológico de Brevicoryne Brassicae (l.) com extratos
Tarita Cira
Erechim
de losna (Artemisia Absinthium l.) no cultivo de brócolis
Deboni
Laranjeiras Débora Leitzke Propagação vegetativa de jabuticabeiras pelo método da
do Sul Betemps
alporquia utilizando diferentes substratos
Indução de resistência em feijoeiro a Xanthomonas Axonopodis
Laranjeiras Gilmar
pv. Phaseoli e em sorgo a Colletotrichum Graminicola pelo
do Sul Franzener
extrato etanólico de própolis.
Laranjeiras José Francisco Manejo agroecológico do fósforo não lábil do solo –
do Sul Grillo
solubilização biótica
Estudo das alterações anatômicas, bioquímicas e fisiológicas
Lisandro
Laranjeiras
Tomas da Silva em plântulas de milho híbrido e crioulo submetidas a diferentes
do Sul
temperaturas
Bonome
Dinâmica populacional de cigarrinhas-das-pastagens
Laranjeiras Cristiane
(Hemiptera: Cercopidae) em sistemas de produção em
do Sul Rohde
pastagem convencional e agroecológica e em sistemas com e
sem irrigação.
Laranjeiras Jorge Erick
Monitoramento da qualidade de água em tanques escavados na
do Sul Garcia Parra região da Cantuquiriguaçu, PR
Fagner Luiz da
Realeza
Epidemiologia da dengue na região sudoeste do Paraná, Brasil.
Costa Freitas
Adalgiza Pinto Comportamento sexual e características andrológicas de cães
Realeza
reprodutores de diferentes raças
Neto
Avaliação da dinâmica populacional de helmintos
Fagner Luiz da gastrointestinais durante o período de gestação após o parto de
Realeza
Costa Freitas vacas com aptidão leiteira na microrregião de Realeza, estado
do Paraná, Brasil
Avaliação dos aspectos patológicos, da frequência e dos fatores
Realeza Fabiana Elias de risco associados à leoucose enzoótica bovina em rebanhos
leiteiros da agricultura familiar
Alterações hematológicas e bioquímicas causadas por
Carina
Realeza
hemoparasitas em bovinos leiteriros da região sudoeste do
Franciscato
Paraná
Principais plantas tóxicas de interesse pecuário, cientificamente
Realeza Fabiana Elias
conhecidas, presentes nas propriedades da agricultura familiar
Ana Paula Inoe Comparação do aprendizado cirúrgico com a utilização de
Realeza
animais vivos anestesiados ou cadáveres preservados
Tomazini
Investigação da atividade inibitória de óleos essenciais de
Valfredo
Realeza
Cunila Fasciculata (poejo) e sambucus nigra (sabugueiro)
Schlemper
sobre bactérias e fungos patogênicos
Radons
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Realeza

Alexandre
Carvalho
Moura

Realeza

Viviane
Scheibel

Realeza

Jucieli Weber

Realeza

Realeza
Realeza

Realeza

Susana Regina
de Mello
Schlemper
Susana Regina
de Mello
Schlemper
Adolfo Firmino
da Silva Neto

Isolamento e caracterização do perfil antimicrobiano de
microrganismos isolados em águas residuárias de suinocultura

-

Determinação dos elementos químicos e dos traços radioativos
em sementes de araucaria angustifólia (Bertol.) Kuntze,
utilizando técnicas nucleares não-destrutivas
Desenvolvimento de biscoito achocolatado enriquecido com
zinco e subprodutos do beneficiamento do arroz (Oriza Sativa
l.) e do feijão (Phaseolus Vulgaris)

-

Bioatividade líquens da microflora da região sudoeste do
Paraná.

-

Avaliação da atividade antimicrobiana da Ocotea Pulchella
Mart. (Lauraceae)

-

Efeito da inoculação de proteínas toleradas no processo de
cicatrização em caprinos
Avaliação do bem-estar de vacas em lactação em propriedade
Denise Maria rurais familiares do município de Realeza/PR, utilizando
Souza de Mello indicadores relacionados à saúde proposto pelo protocolo
welfare quality

-

-

1.6 Área: Ciências Sociais Aplicadas
Campus

Nome

Titulo do projeto
NºBolsas
Transparência das informações contábeis: estudo das
Cerro Largo Ari Söthe
características qualitativas nos governos municipais na Região
1*
Sul do Brasil
Diagnóstico da agricultura familiar: identificação das
ferramentas e informações gerenciais nas propriedades
Cerro Largo Ari Söthe
-*
integrantes dos municípios de Salvador das Missões-RS e
Tunápolis-SC.
Proposta de uma ferramenta de avaliação do enquadramento
Rodrigo Prante
Cerro Largo
das contas públicas municipais quanto aos limites fiscais,
1
Dill
utilizando os pressupostos da lógica nebulosa
Empreendedorismo como ferramenta de desenvolvimento
regional: elaboração e aplicação de metodologia, com base em
Robson Antonio
Cerro Largo
jogos de empresas, objetivando formar empreendedores nos
Tavares Costa
cursos de graduação de administração e áreas afins da
Universidade Federal da Fronteira Sul
O ensino religioso nas escolas públicas da zona urbana de
Paulo César
Cerro Largo
Cerro Largo e os direitos fundamentais à liberdade de crença e
Neves Barboza
à educação
Estratégia de investimento baseada na análise das
Rodrigo Prante
Cerro Largo
demonstrações contábeis usando lógica para consistente
Dill
anotada evidencial ET
Tecnologias utilizadas na administração de estoques e
Neimar
Chapecó
1
armazenagem em empresas industriais de Chapecó-SC
Follman
Processo de desenvolvimento de produtos: uma análise dos
Janaina
fatores críticos de sucesso nas empresas de base tecnológica
Chapecó Gularte
que compõem o polo tecnológico do Oeste Catarinense –
Cardoso
DEATEC
Competências profissionais requeridas dos trabalhadores de
Ronei Arno
Chapecó
produção do cluster agroindustrial de Chapecó e região
Mocelin
Fábio Lúcio
Erechim
Acessibilidade e apropriação em áreas livres de Erechim
1
Lopes Zampieri
Josicler Orbem Arquitetura modernista em Erechim – RS: a construção da
Erechim
1
história a partir de recortes de jornais e revistas
Alberton
Erechim Andreia Saugo Habitação de interesse social: a concepção projetual no tempo
1
5

e no espaço
Transformações sócio-espaciais urbanas: a implantação dos
Erechim Daniella Reche
campi da Universidade Federal da Fronteira Sul
Marcos Sardá
Erechim
Abordagem conceitual para o ensino de projeto em arquitetura
Vieira
Josicler Orbem Arquitetura residencial modernista em Erechim-RS: um
Erechim
inventário
Alberton
Laranjeiras Pedro Ivan
Economia solidária e transformação social: uma perspectiva
do Sul Christaffoli
descolonial.
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-

1.7 Área: Ciências Humanas
Campus
Cerro Largo

Nome
Sandra Vidal
Nogueira

Márcio
Marques
Martins
Erica do
Cerro Largo
Espirito Santo
Hermel
Cerro Largo

Cerro Largo

Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo

Cerro Largo
Cerro Largo
Chapecó
Chapecó

Titulo do projeto
O caleidoscópio das linhas de pesquisa na pós-graduação
stricto-sensu em educação: novos olhares sobre a geopolítica
da avaliação trienal da CAPES:2007/2009

NºBolsas

1

Utilização e produção de material didático digital para o ensino
de ciências e de matemática

1

Investigando e reconstruindo conteúdos e modelos de ensino
de biologia: a biologia celular em questão

1

Análise da relação entre desenvolvimento e meio ambiente nos
Edemar Rotta planos plurianuais dos municípios das regiões Missões e
Fronteira Noroeste, do estado do Rio Grande do Sul
Julieta
Pigmentos e corantes como tema gerador para o ensino de
Saldanha de
química e ciências
Oliveira
Danusa de Lara O conceito de derivada e suas diferentes interpretações: um
olhar via registros de representação semiótica
Bonotto
Danusa de Lara O professor de matemática e a formação continuada: um
estudo investigativo sobre o desenvolvimento profissional
Bonotto
Rosangela Ines Um estudo sobre a avaliação escolar no ensino de ciências na
Matos Uhmann formação inicial e continuada de professores
Rosangela Ines Uma análise da educação ambiental nos livros didáticos de
Matos Uhmann ciências do ensino fundamental
Julieta
Inclusão no ensino de química/ciências
Saldanha de
Oliveira
A transferência na relação entre professores e alunos:
Erikson
Kaszubowski investigando seus indícios a partir de um estudo de caso.
Processos inclusivos nas políticas municipais e escolares:
Neusete
desdobramentos e articulações na perspectiva de uma educação
Machado Rigo
para todos/as
Evandro Pedro Impactos sociais e ambientais do uso de tecnologia na
agricultura familiar do noroeste gaúcho
Schneider
O papel do conhecimento matemático na ciência física e no
Juliana
ensino da física: concepções de professores do ensino médio
Machado
Susana
Estudo da trigonometria com abordagem da modelagem
Machado
matemática e recursos computacionais
Ferreira
Desenvolvimento do pensamento algébrico e uso do software
Ana Maria
Geogebra no ensino de matemática
Basei
Paisagens caboclas: rupturas e continuidades frente a
Marlon Brandt
colonização alemã e italiana do Oeste de Santa Catarina
O trabalho assalariado no oeste catarinense: imigrantes
Marlene Grade
haitianos e indígenas

1

1
1
1
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Chapecó

Chapecó

Chapecó
Chapecó
Chapecó
Chapecó
Chapecó

Erechim
Erechim
Erechim

Erechim
Erechim
Erechim

Erechim

Erechim

Análise espacial da vitimização por homicídio e seus
Wagner
condicionantes no estado de Santa Catarina entre os anos 2000
Barbosa Batella
a 2010
A produção imaginária na escola e a formação de pessoas
Solange Maria
criativas: representações docentes sobre educação criadora
Alves
(projeto 1)
Alfabetização científica nos anos iniciais do ensino
Ione Inês
Pinsson Slongo fundamental: o que diz a produção acadêmica nacional?
Impactos ambientais e ações mitigadoras e compensatórias na
construção de hidrelétricas: o caso da usina hidrelétrica foz do
Monica Hass
Chapecó
Geoprocessamento aplicado à análise da evolução da ocupação
Ederson do
urbana no município de Chapecó (1960-2010)
Nascimento
História e historiografia das instituições escolares e de
Marilda
educação infantil em Santa Catarina: estado da arte das
Merência
produções dos programas de pós-graduação stricto sensu em
Rodrigues
Eucação e História, de Santa Catarina
Clóvis
A teoria da obrigação em Thomas Hobbes
Brondani
Tempo, experiência e história no pensamento de Giorgio
Ricardo
Agamben
Machado
Questão agrária, juventude rural e educação do campo na
região metropolitana deChapecó-SC: uma proposta de estudos
Willian Simões
e mapeamento das experiências dos movimentos sociais e
entidades da sociedade civil
Mateus Gamba A ditadura militar sob a ótica da cinematografia brasileira.
tortura e repressão sendo tratados nas telas do cinema nacional
Torres
Reelaborações socioculturais e representações do trabalho
José Carlos
entre os migrantes sulistas no Oeste Baiano
Radin
Concepções de aprendizagem e desenvolvimento dos
Letícia Ribeiro
professores formadores dos cursos de licenciatura na
Lyra
Universidade Federal da Fronteira Sul/campus Chapecó
Mateus Gamba História e memória: guerrilha ao longo das margens do Rio
Pardo-RS durante a ditadura militar brasileira (1964-1985)
Torres

1

1
1
1
1

-

-

-

-

Renilda Vicenzi Lei 10.639: implementação e desenvolvimento

-

Políticas de ampliação da jornada escolar para o ensino médio
Roberto Rafael
no Rio Grande do Sul: um estudo sobre o conhecimento
Dias da Silva
escolar
O coordenador pedagógico e a formação continuada do
Jerônimo
professor: limites e possibilidades
Sartori
Programa um computador por aluno no município de ErechimAdriana Richit RS: avanços, entraves e limitações para a promoção da
inclusão digital nas escolas públicas de educação básica
Adriana Regina Os sentidos da mediação na prática pedagógica da educação de
jovens e adultos: o que revelam as falas e práticas de
Sanceverino
professores e alunos
Losso
Cassio Cunha Auto-organização popular e autogestão: um estudo sobre
espaços de organização de trabalho e produção em Erechim/RS
Soares
Fábio Francisco
Comunidades traumatizadas: uma arqueologia da imagem de
Feltrin de
nação
Souza
A memória entre a terra, a água e a luta: a trajetória de
Gerson Wasen
militantes do movimento dos atingidos por barragens (MAB)
Fraga
através de seus relatos.
Alfabetização e letramento: um estudo sobre as concepções
Marilane Maria
que permeiam as práticas pedagógicas dos professores
Wolff Paim
alfabetizadores nas escolas rurais e urbanas do município de

1
1
1

1
1
-

-
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Erechim
Erechim
Erechim
Erechim
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Erechim

Erechim

Erechim
www.uffs.edu.br
contato@uffs.edu.br

Erechim
Erechim
Erechim
Laranjeiras
do sul
Laranjeiras
do sul
Laranjeiras
do sul
Laranjeiras
do sul
Laranjeiras
do sul
Laranjeiras
do sul

Realeza

Realeza

Realeza

Realeza

Realeza

Erechim
Debora Clasen
A presença negra em Erechim (1908-1960)
de Paula
Paulo Ricardo Trajetórias sociais e histórias de vida de imigrantes africanos e
afroamericanos no alto uruguai
Muller
As oficinas de letramento do Programa mais educação no
Zoraia Aguiar
município de Erechim/RS: as práticas pedagógicas na
Bittencourt
construção do sujeito letrado
Clóvis Schmitt A influência positivista no desenvolvimento urbano de
Erechim (rs): marcos históricos e seu significado social
Souza
Daniel
Entendendo a situação conjuntural de comunidades
Francisco de
tradicionais no entorno de Erechim
Bem
Ensino e aprendizagem de matemática com tecnologias:
Bárbara
avanços e entraves no âmbito do programa um computador por
Cristina Pasa
aluno em Erechim – RS
Éverton de
Dinâmicas do espaço rural do alto uruguai: perspectivas a
Moraes
partir das feiras livres do município de Erechim (RS)
Kozenieski
Denise Knorst Modelagem e investigações matemáticas – modificações
curriculares e incorporação à prática docente
da Silva
Os conceitos de estado e sociedade civil em Hegel e Marx
Celso Eidt
Douglas Santos Entre a sociedade e o estado: o caso do movimento LGBT sob
os governos de Lula e Dilma
Alves
Pesquisa e ação para o desenvolvimento de dispositivos de
Anelise
gestão e governança do território Cantuquiriguaçu/PR:
Graciele
construindo interfaces entre atores, redes e instituições
Rambo
Teoria e prática do ensino de ciências e biologia: um enfoque
Ricardo Key
para os livros didáticos e atividades experimentais
Yamazaki
Matrizes formativas, teorias pedagógicas e práticas educativas:
Solange Todero
caminhos em busca da necessária transformação da escola da
Von Onçay
classe trabalhadora
Análise das condições de oferta do ensino inclusivo para
Lísia Regina
alunos com necessidades especiais na rede pública estadual de
Ferreira
Laranjeiras do Sul
Michels
Fatores socioeconômicos que influenciam o aluno na escolha
Patricia
profissional após conclusão do Ensino Médio
Guerrero
Mapeamento e análise da construção de mecanismos
alternativos de mercados de produtos ecológicos no âmbito do
Julian Perez
núcleo regional luta camponesa da rede Ecovida de
Cassarino
agroecologia
Implicações da aquisição de produtos da agricultura familiar
Rozane Márcia
pelo programa de alimentação escolar nas práticas e
Triches
concepções de consumo.
A demanda para produtos agroecológicos e orgânicos pelo
Rozane Márcia
mercado institucional da alimentação escolar: desafios e
Triches
potencialidades.
Aparecido
Jornal nosso tempo: resistência e luta contra a ditadura na
Francisco
tríplice fronteira - Argentina, Brasil e Paraguai.
Bertochi dos
Santos
Estudo acerca do perfil dos professores atuantes junto às
Danielle
disciplinas de Ciências e Física nas escolas públicas do
Nicolodelli
sudoeste do Paraná.
Tenfen
Os sentidos atribuídos às violências perpetradas contra
crianças adolescentes e às estratégias de enfrentamento para a
Renata Orlandi
proteção de escolares: o olhar de professores e gestores de
instituições educa-cionais.

-

-

1
1
-

-

-

1*

-*

1

-

-
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1.8 Área: Linguística, Letras e Artes
Campus
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Nome
Titulo do projeto
NºBolsas
Demétrio Alves
Cerro Largo
O conto em língua portuguesa em sala de aula
1
Paz
Francieli
Gêneros discursivos, mediação e formação inicial de
Cerro Largo Matzenbacher
professores de Língua Portuguesa
Pinton
Roberta Kolling Estágio curricular supervisionado e constituição da docência
Cerro Largo
do licenciando em Letras - Português e Espanhol
Escalante
Claudia Andrea
Chapecó
Variação e mudança no português do Oeste de Santa Catarina
1
Rost
Snichelotto
O discurso presidencial de democratização dos ensinos
Chapecó Eric Duarte
técnico e superior durante o segundo governo Lula (20071
Ferreira
2011)
Chapecó
Valdir Prigol As escritas da crítica: a constituição do sujeito crítico literário
Chapecó

www.uffs.edu.br
contato@uffs.edu.br

Chapecó
Chapecó
Chapecó
Chapecó
Chapecó
Realeza
Realeza
Realeza
Realeza
Realeza

Santo Gabriel
Vaccaro
Mary Neiva
Surdi da Luz
Angela Derlise
Stübe
Marcelo
Marinho
Solange
Labbonia
Maria José
Laiño
Luciana Iost
Vinhas
Saulo Gomes
Thimóteo

Jorge Luís Borges: língua e mito na Buenos Aires suburbana
Linguística e ensino: o funcionamento de saberes no ensino de
Língua Portuguesa
Quem narra nossas vidas? escrita de si de alunos da Educação
Básica em Chapecó
Cultura mestiças e diversidade cultural no Cone Sul: a
literatura gauchesca de Simões Lopes Neto
A ordem dos constituintes oracionais SVO na interlíngua de
brasileiros aprendizes de Espanhol
Praticando a tradução funcionalista em diferentes gêneros
discursivos
Discurso, corpo e linguagem: subjetividade no cárcere
feminino.
O fil rouge Saramaguiano na toalha da literatura portuguesa:
um estudo das referências (e reverências) de José Saramago às
literaturas da Língua Portuguesa

Sérgio Roberto
O diálogo entre poesia e a crítica na obra de Paulo Leminski.
Massagli
Clóvis Alencar
Formação docente em Letras na UFFS.
Butzge
Ana Carolina
Estudo crítico do romance Dejemos Hablar al Viento
Teixeira Pinto

1

1
-

-

* De acordo com o item 12.3 do Edital nº262/UFFS/2012, cada docente poderá orientar apenas
um bolsista no âmbito deste edital, mesmo que tenha dois projetos classificados.

2 Relação dos projetos de pesquisa desclassificados por duplicidade ou por não
atenderem aos itens VI e/ou VII do edital
DESCLASSIFICADOS OU PROPOSTA EM DUPLICIDADE
1
2
3
4
5
6

Número Processo
23205.009974/2012-53

Laranjeiras do sul

Campus

23205.010470/2012-86
23205.010488/2012-88
23205.010451/2012-50
23205.010590/2012-83
23205.010603/2012-14

Chapecó
Chapecó
Erechim
Laranjeiras do Sul
Laranjeiras do Sul

9

7
8
9

23205.010581/2012-92

Laranjeiras do Sul

23205.010554/2012-10
23205.010057/2012-11

Chapecó
Chapecó

3 As bolsas de Iniciação Científica na modalidade de auxiliar de pesquisa foram
atribuídas por ordem de classificação, por área e por campus, de acordo com a tabela
03 do Anexo-1.

Ministério da Educação
Universidade Federal da
Fronteira Sul

3.1 De acordo com o item 12.3 do Edital nº262/UFFS/2012, cada docente poderá
orientar apenas um bolsista no âmbito deste edital, mesmo que tenha dois projetos
classificados.

Avenida Getúlio Vargas,
609s Edifício Engemede, 2º
Andar
Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89812-000

4 Caso o pesquisador do projeto contemplado com bolsa, decline da bolsa, será
automaticamente distribuída a bolsa para o próximo classificado dentro da mesma
área e campus.

www.uffs.edu.br
contato@uffs.edu.br

5 Deverá ser realizada a indicação dos bolsistas até 05/04/2013, ficando revogada a
data de indicação do bolsista estabelecida no Edital nº 020/UFFS/2013. Indicações
posteriores a essa data impedirão os bolsistas de receberem a mensalidade referente
ao mês de abril.
6 De acordo com o item 11–Institucionalização das Propostas do Edital
nº262/UFFS/2012, a manifestação por escrito pela opção de não institucionalizar o
projeto, deve ser feito mediante solicitação assinada e encaminhada à
DPE/PROPEPG pelo e-mail editalpagp@uffs.edu.br.
7 De acordo com o item12–Inclusão de Bolsistas do Edital nº 262/UFFS/2012,
comunicamos o link de acesso na página da UFFS aos formulários para indicação
dos bolsistas:
Pró-Reitorias_Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação_Formulários_Apoio aos
Projetos dos Grupos de Pesquisa
ou
http://www.uffs.edu.br/index.php?option=com_content&view=category&layout=blo
g&id=302&Itemid=1115&site=proppg .
8 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
– PROPEPG.

Chapecó-SC, 01 de abril de 2013.

Prof. Jaime Giolo
Reitor pro tempore da UFFS
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ANEXO I
Tabela 01
Projetos submetidos por área e campus
Realeza
Exatas

2

Laranjeiras do
Sul
1

Biologicas

5

1

3

3

3

15

Ministério da Educação
Universidade Federal da
Fronteira Sul

Engenharias

1

1

3

4

5

14

Saude

7

0

0

6

1

14

Avenida Getúlio Vargas,
609s Edifício Engemede, 2º
Andar
Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89812-000

Agrárias

18

14

7

4

3

46

Sociais Aplicadas

0

3

9

4

8

24

Humanas

6

8

19

27

17

77

Letras

6

0

0

9

3

18

Total por campus

45

28

44

60

41

218

www.uffs.edu.br
contato@uffs.edu.br

Erechim

Chapecó

Cerro Largo

Total por área

3

3

1

10

Fonte: Divisão de Pesquisa e Inovação DPE/PROPEPG/UFFS/2013

Tabela 02
Projetos elegíveis por área e campus
Realeza

Laranjeiras
do Sul

Erechim

Exatas

2

1

3

3

1

10

Biologicas

5

1

3

3

3

15

Engenharias

1

0

3

4

5

13

Saude

7

0

0

6

1

14

Agrárias

18

12

6

2

3

41

Sociais Aplicadas

0

2

9

4

8

23

Humanas

6

8

19

25

17

75

Letras

6

0

0

9

3

18

Total por campus

45

24

43

56

41

209

Chapecó CerroLargo

Total por área

Fonte: Divisão de Pesquisa e Inovação DPE/PROPEPG/UFFS/2013

Tabela 03
Bolsas por área e campus
Realeza

Laranjeiras do
Erechim
Sul

Chapecó

Cerro Largo

Total por área

Exatas

1

0

1

1

0

3

Biologicas

1

0

1

1

1

4

Engenharias

0

0

1

1

2

4

Saude

2

0

0

2

0

4

Agrárias

5

4

2

1

1

13

Sociais Aplicadas

0

0

3

1

2

6

Humanas

2

2

5

7

5

21

Letras

2

0

0

2

1

5

Total por campus

13

6

13

16

12

60

11

Fonte: Divisão de Pesquisa e Inovação DPE/PROPEPG/UFFS/2013
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