Projetos Classificados no Edital/PROPEPG N° 03/2017
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
Extensão de Cerro Lago:
PJT

Título do Projeto

PTB

Título do Plano de Trabalho

Orientador(a)

Área

Programa

4965

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

6304

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

Lucas Seffrin Zorzo

C SA

PIIC/URI

Câmpus de Erechim:
PJT
3720

Titulo do Projeto
PTB
Estudo de conversores estáticos CC-CC BUCK,
BOOST e BUCK-BOOST em sistemas
6255
fotovoltaicos utilizando métodos de
rastreamento de máxima potência
6356

5003

Avaliação dos efeitos de poluentes aquáticos
em macroinvertebrados bioindicadores

6357

Desenvolvimento de metodologia para análise
de polímeros

6047

4802

Extração de compostos bioativos de resíduos
vegetais utilizando líquidos pressurizados

6048

4279

Investigando metais pesados em Erva Mate

6216

4913

Avaliação de plantas forrageiras na região do

6221

4801

Titulo do Plano de Trabalho
Análise Comparativa de Desempenho de
Conversores Estáticos CC-CC Não Isolados com
Técnicas de Rastreamento de Máxima Potência
Aplicáveis a Sistemas Fotovoltaicos
Efeito de defensivos agrícolas sobre a
sobrevivência e morfologia de Artemia salina
Avaliação da qualidade de água de riachos urbanos
e agrícolas por meio de bioensaios com Artemia
salina
Desenvolvimento de metodologia para
determinação da massa molar do polietilenoglicol
(PEG)
Extração de compostos bioativos de subproduto de
mirtilo (Vaccinium myrtillus)
Relação de teores de metais pesados em solo de
plantios de Erva-Mate e sua relação com províncias
geomorfológicas e suas unidades litológicas
Gramíneas e leguminosas submetidas a diferentes

Orientador(a)

Área Programa

Adilson Luis Stankiewicz

ENG PIIC/URI

CB

REDES/URI

CB

REDES/URI

CA

PIIC/URI

CA

PIBIC/CNPq

Alice Teresa Valduga

CA

PIIC/URI

Amito José Teixeira

CA

PIIC/URI

Albanin Aparecida
Mielniczki Pereira

Alexander Junges

Alto Uruguai Gaúcho

4855

4861

4130

4131

3704

4902
4958
4866

Avaliação do desempenho clínico das
restaurações em resina composta realizadas na
clínica escola de odontologia: um estudo
retrospectivo
Efeito da compactação do solo sobre
produtividade da cultura da soja cultivada em
sistema de plantio direto consolidado e solo
escarificado
Diagnóstico dos fatores interferentes nos
processos atencionais em estudantes dos anos
iniciais do ensino fundamental e seu impacto na
aprendizagem, percepção de seus professores
Fatores interferentes nos processos atencionais
e motivacionais de estudantes universitários de
cursos de licenciatura e possíveis impactos na
aprendizagem
Estudo da influência dos parâmetros de
soldagem FSW sobre as propriedades
mecânicas de soldas em chapas da liga de
alumínio AA 5083 em juntas de topo e em "T"
Efeito do tratamento odontológico na qualidade
de vida relacionada à saúde bucal em crianças
Monitoramento Remoto de Variáveis Ambientais
Integradas à Prática Clínica em Estabelecimentos
Assistenciais à Saúde
Avaliação in vitro do efeito da terapia fotodinâmica
na redução microbiana de enterococcus faecalis,
tannerella forsythia e porphyromonas gingivalis

4907

Avaliação Psicológica em Clínica - Escola

4289

Avaliação Comparativa entre Métodos de
Acionamento e Controle Aplicados a Motores
Elétricos para EV, HEV e PEV

4885

Prevalência e impacto da asma em crianças e

tipos e níveis de adubação nitrogenada e/ou
química
Avaliação do desempenho clínico das restaurações
Antônio Augusto Iponema
6137 em resina composta realizadas na clínica escola de
Costa
odontologia: um estudo retrospectivo
6147

Efeito da compactação do solo sobre produtividade
da cultura da soja

6005

Atenção e aprendizagem nos anos iniciais do
Ensino Fundamental

Antonio Sergio Do Amaral

CS

PIIC/URI

CA

PIIC/URI

CH

PIIC/URI

CH

PIIC/URI

Arnaldo Nogaro
6006

Atenção e motivação em estudantes de
Licenciatura

Estudo da influência dos parâmetros de soldagem
FSW sobre as propriedades mecânicas de soldas
6155
em chapas da liga de alumínio AA 5083 em juntas
em "T"

Arthur Bortolin Beskow

ENG PIIC/URI

6205

Efeito do tratamento odontológico na qualidade de
vida relacionada à saúde bucal em crianças

Bruno Emmanuelli

CS

6296

Estudo do Monitoramento Remoto de Variáveis
Ambientais Aplicável a Estabelecimentos de Saúde

Camila Sampaio dos Reis

ENG PIIC/URI

Caroline Pietroski Grando

CS

PIIC/URI

Cassandra Cardoso

CH

PIIC/URI

Avaliação in vitro do efeito da terapia fotodinâmica
6152 na redução microbiana de enterococcus faecalis,
tannerella forsythia e porphyromonas gingivalis
Levantamento das avaliações psicológicas em
6213
Clínica - Escola
Avaliação dos Métodos de Acionamento e Controle
6241 aplicados aos Motores de Relutância Variável:
Modelagem e Projeto
Estudo dos Métodos de Acionamento e Controle
6242 Aplicados aos Motores de Indução: Modelagem e
Projeto
6189 Bolsista I - prevalência e impacto da asma em

PIIC/URI

ENG PIBITI/CNPq
Cassio Luciano Baratieri
ENG PIIC/URI
Cibele Sandri Manfredini

CS

PIIC/URI

adolescentes da zona urbana de Erechim - RS

4312

3716
3632
4129

4132

4265

4859

4329

4785

Modelagem Matemática de Sistemas
Fotovoltaicos com Armazenamento de Energia
Desenvolvimento de sistemas automáticos de
seguimento solar visando otimização de
sistemas de captação solar fotovoltaica e
térmica, baseados no sistema arduino.
Detecção de pesticidas em águas utilizando
nanobiossensores
Desenvolvimento de nariz eletrônico para
detecção e discriminação de óleos essenciais
obtidos da Amazônia

Análise computacional do co-combustão em
centrais termelétricas usando CFD: queima
convencional e em oxi-combustão

Análise da influência do teor de substituição do
agregado graúdo convencional por resíduo de
blocos cerâmicos, na dureza superficial de
concretos empregados em pisos
Influência do teor de substituição do agregado
graúdo convencional por resíduos de blocos
cerâmicos e de concreto usinado sobre as
propriedades mecânicas de concretos
empregados em pisos
Análise experimental da aderência entre o
concreto e barras de fibras poliméricas (FRP)
em peças de concreto armado
Inclusão de deficientes intelectuais no mercado

crianças e adolescentes - uma experiência
acadêmica na pesquisa
Bolsista II - prevalência e impacto da asma em
6188 crianças e adolescentes - uma experiência
acadêmica na pesquisa
Modelagem Matemática de Sistemas Fotovoltaicos
6306 com Armazenamento de Energia por meio de
Identificação de Sistemas
Sistema automático de seguimento solar baseado
6053 no sistema arduíno - dois sistemas de controle do
posicionamento solar
6015

Detecção de glifosato com nanobiossensores de
cantileveres

6016

Aplicação de E-nose para detecção de óleos
essenciais da Amazônia

Análise computacional da co-combustão em
centrais termelétricas usando CFD: implementação
5998
de uma modelo de formação de fuligem (soot) nos
gases de combustão
Análise computacional da co-combustão em
centrais termelétricas usando CFD: estudo da
5997
influência do tamanho das partículas de biomassa
no processo de combustão
Influência do teor de substituição do agregado
graúdo convencional por resíduo de blocos
6135
cerâmicos, na dureza superficial de concretos
empregados em pisos
Influência do teor de substituição do agregado graúdo
convencional por resíduos de blocos cerâmicos e de
6143
concreto usinado sobre as propriedades mecânicas de
concretos empregados em pisos

CS

PIIC/URI

Cícero José Matuella
Moreira

ENG PIIC/URI

Claodomir Antonio
Martinazzo

ENG PIIC/URI
CA

PIBIC/CNPq

CA

REDES/URI

Clarice Steffens

ENG PIIC/URI
Cristiano Vitorino da Silva
ENG PIBITI/CNPq

ENG PIIC/URI
Cristina Vitorino da Silva

Análise experimental da aderência entre o concreto
6390 e barras de fibras de vidro (GFRP) em peças de
concreto armado
Daiane de Sena Brisotto
Análise experimental da aderência entre o concreto
6389 e barras de fibras basálticas (BFRP) em peças de
concreto armado
6002 Deficientes intelectuais: a inclusão no mercado de Denise Aparecida Martins

ENG PIIC/URI

ENG PIIC/URI
ENG PIIC/URI
CH

PIIC/URI

de trabalho: industrias e empresas do ramo
alimentício do município de Erechim
4846

Ecologia & Sociedade na Televisão Brasileira

6171

3651

Potencial farmacológico de espécies nativas da
flora Sul-Brasileira

6013

4166

Regeneração florestal: aspectos ecológicos,
fisiológicos e bioquímicos

6030

4964

Risco para ler/dort em colaboradores de um
frigorífico da cidade de Erechim/RS

6303

4170

Carotenoides produzidos por micro-organismos

6115
6116

4836

Aplicação de fracões de soro de leite de vaca e
ovelha obtidos por filtração de membranas em
produtos alimentícios

6112

5012

Violência de Trânsito na cidade de Erechim/RS

6369

4243

Estudo dos efeitos in vitro do ácido maleico
sobre a função mitocondrial e a homeostase
redox em rim, cérebro e coração

6161

2718

Perfil Nutricional de Pacientes em
Acompanhamento Ambulatorial de Nutrição

6061

3633

Isolamento e Controle do Desenvolvimento de
Fungos em Superfície de Produtos Curados
Empregando Enzimas

6056
6055

4899

(In)efetividade da autocomposição nos crimes
ambientais na região do Alto Uruguai

6405

3651

Potencial farmacológico de espécies nativas da
flora Sul-Brasileira

6224

trabalho em industrias e empresas de alimentos no
município de Erechim
Saneamento Ambiental e Saúde humana nos
programas da Rede Globo de Televisão
Atividade anti-ulcerogênica gástrica de Acca
sellowiana (Berg.) (goiaba serrana) em
camundongos
Características ecológicas da vegetação arbórea
regenerante em um fragmento florestal dominado
por Merostachys multiramea Hack.
Avaliação do risco para ler/dort em colaboradores
de um frigorífico da cidade de Erechim/RS
Produção de carotenoides em biorreator batelada
alimentada empregando resíduos agroindustriais
Parâmetros cinéticos e estequiométricos da produção
de carotenoides em biorreator batelada alimentada
Secagem e caracterização das frações de soro de
leite de vaca obtidas por processo de separação por
membranas
Violência de Trânsito na cidade de Erechim/RS:
perfil e georreferenciamento
Estudo dos efeitos in vitro do ácido maleico sobre o
dano oxidativo lipídico e proteico e sobre defesas
antioxidantes em homogeneizado obtidos de rim,
cérebro e coração de ratos
Estado nutricional, consumo alimentar, perfil lipídico
e glicêmico de pacientes atendidos em um
ambulatório de nutrição
Determinação da Concentração Mínima Inibitória de
Quitinase Comercial no Controle de Fungos
Filamentosos Contaminantes da Superfície do Salame
Controle de Fungos Filamentosos Contaminantes
da Superfície do Salame, Cultivados in vitro, com
Quitinase Comercial
Análise da (in)efetividade da autocomposição nos
crimes ambientais de menor potencial ofensivo
Efeito anti-inflamatório e antiedematoso de Acca
sellowiana (Berg.) (goiaba serrana) em
camundongos

Sponchiado
Elcemina Lucia Balvedi
Pagliosa

CB

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

CB

REDES/URI

CS

PIIC/URI

CA

PIIC/URI

CA

PIIC/URI

CA

PIBIC/CNPq

Felipe Brock

CS

PIIC/URI

Fernanda Dal'Maso
Câmera

CS

PIBIC/CNPq

Gabriela Pegoraro Zemolin

CS

PIIC/URI

CA

REDES/URI

CA

REDES/URI

Giana Lisa Zanardo Sartori

CSA

PIIC/URI

Helissara Silveira
Diefenthaeler

CS

PIIC/URI

Elisabete Maria Zanin

Elvis Wisniewski

Eunice Valduga

Geciane Toniazzo Backes

4123

Imobilização de lipase em matriz hidrofóbica
obtida pela técnica de sol-gel

3680

Máquinas colhedoras de grãos

4287

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

4149

4836
4152
4837

3570

4195
4849
4184
4190

Educação Olímpica e Atletismo: ferramentas de
ensino-aprendizagem visando o
desenvolvimento da coordenação motora de
estudantes dos 4° e 5º anos do Ensino
Fundamental da Escola Municipal Cristo Rei
Aplicação de fracões de soro de leite de vaca e
ovelha obtidos por filtração de membranas em
produtos alimentícios
Saberes populares fazendo-se saberes
escolares: um estudo envolvendo o extrato
aquoso de cinzas
Determinação da qualidade de produtos
artesanais produzidos na Mesorregião do
Noroeste Rio-Grandense
Prevalência de Anemia Ferropriva e Correlação
Com as Parasitoses Intestinais em Crianças
Pertencentes à Creches do Município de
Erechim - RS
Efeitos da fragmentação de zonas ripárias sobre
o funcionamento dos riachos
Estudos sobre a decomposição de matéria
orgânica em riachos
Estudo da síntese de peneiras moleculares
utilizando diferentes líquidos iônicos como
agentes direcionadores de estrutura
Síntese de suportes inorgânicos via processo
aerogel visando à imobilização enzimática in
situ para aplicação industrial

6026

Utilização de tetrametilortosilicato (TMOS) como
precursor na imobilização da lipase em sonogel

Jamile Zeni

Máquinas colhedoras de grãos: avaliação de
6007 perdas e regulagem de colhedoras para evitar
Jardes Bragagnolo
perdas de grãos
Mamíferos da transição da Serra Gaúcha com os
6063 Campos de Cima da Serra: expansão geográfica Bom Jesus e São José dos Ausentes
Jorge Reppold Marinho
Avifauna da transição da Serra Gaúcha com os
6062 Campos de Cima da Serra: expansão Bom Jesus e
São José dos Ausentes
Educação Olímpica e Atletismo: ferramentas de
ensino-aprendizagem visando o desenvolvimento
José Luis Dalla Costa
6031 da coordenação motora de estudantes dos 4° e 5º
anos do Ensino Fundamental da Escola Municipal
Cristo Rei de

CA

REDES/URI

CA

PIIC/URI

CB

REDES/URI

CB

REDES/URI

CS

PIIC/URI

6107

Caracterização das frações de soro de leite de vaca
Juliana Steffens
obtidas por processo de separação por membranas

CA

REDES/URI

6081

Lixivia de cinza e suas relações com os saberes
escolares

CET

PIIC/URI

CET

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

CB

PIBIC/CNPq

CB

PIIC/URI

Marcelo Luis Mignoni

CET

PIIC/URI

Marcelo Luis Mignoni

CET

PIBIC/CNPq

6108

Qualidade da cachaça artesanal na Mesorregião
Noroeste do Rio Grande do Sul

Avaliação de Anemia Ferropriva e Parasitoses
6136 Intestinais em Crianças de Creches Municipais de
Erechim-RS

Luciana Dornelles
Venquiaruto

Luiz Carlos Cichota

Relações entre a qualidade da matéria orgânica e a
fauna de fragmentadores aquáticos
Luiz Ubiratan Hepp
Efeitos da agricultura sobre a decomposição foliar
6130
em riachos
6129

6153 Estudo da síntese direta de zeólitas híbridas
6154

Estudo da síntese de catalisadores metálicos
suportados em sílica via técnica sol-gel

4272

Determinação de uma camada-limite perturbada
Determinação de uma camada-limite perturbada
6396
por uma ruga utilizando simulação numérica
por uma ruga utilizando simulação numérica

Marco Antônio Sampaio
Ferraz de Souza

ENG PIBIC/CNPq

4948

Avaliação da utilização da ferramenta Solver da
Planilha Excel e da Pesquisa Operacional na
construção de grades de horários escolares

Merielen Fatima Caramori

ENG PIIC/URI

4305

5019

4922

Efeitos do treinamento resistido no músculo
gastrocnêmio e tecido cerebral de
camundongos Swiss submetidos à fumaça
crônica do cigarro de palha comercial
Efeitos de um programa de fisioterapia aquática
sobre a postura corporal, força e função
pulmonar de indivíduos com Parkinson

Síntese de ésteres funcionais via catálise
enzimática heterogénea.

Avaliação da utilização da ferramenta Solver da
6282 Planilha Excel e da Pesquisa Operacional na
construção de grades de horários escolares
Efeitos do treinamento resistido no músculo
6098 gastrocnêmio de camundongos Swiss submetidos à
fumaça crônica do cigarro de palha comercial
Efeitos do treinamento resistido no tecido cerebral
6099 de camundongos Swiss submetidos à fumaça
crônica do cigarro de palha comercial

Miriam Salete Wilk
Wisniewski

Efeitos de um programa de fisioterapia aquática
6383 sobre a postura corporal, força e função pulmonar
de indivíduos com Parkinson
Determinação da atividade antimicrobiana e
6244 antioxidante dos precursores dos ésteres
funcionais.
Estudos preliminares de produção de ésteres a
6243 partir de ácido cinâmico e óleo essencial de
citronela.
Estudo de Sistemas Distribuídos e Elaboração do
6272 Projeto da Distribuição dos Subsistemas do portal
URI Online Judge

CS

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

CS

PIBIC/CNPq

CA

PIBITI/CNPq

CA

REDES/URI

CET

PIIC/URI

Natalia Paroul

4940

Um Estudo Sobre Sistemas Distribuídos para
Aplicação no Portal

4171

Investigação de Problemas Relacionados a
Medicamentos em Pacientes com Dislipidemias
e/ou Diabetes Mellitus Atendidos em Unidades
Básicas de Saúde de Erechim/RS

Problemas Relacionados a Medicamentos em
Pacientes com Diabetes Mellitus e/ou Dislipidemias
6138
Neiva Aparecida Grazziotin
atendidos na Unidade Básica de Saúde (UBS)
Atlântico de Erechim

CS

PIIC/URI

4932

Uma Proposta de Chatterbot para o Ensino de
Algoritmos e Linguagens de Programação

Um Estudo e Implementação de um Chatterbot
6261 Voltado ao Ensino de Algoritmos e Linguagens de
Programação

Paulo Ricardo Rodegheri

CET

PIIC/URI

Paulo Sérgio Gomes da
Rocha

CA

PIIC/URI

Raquel Paula Lorensi

CA

PIIC/URI

4970

4841

Uso de Diodos emissores de luz (LEDs) na
micropropagação de bananeira
Avaliação de uniformidade da aplicação de
água de um sistema de irrigação por aspersão
convencional na estação experimental do
Campus II, URI Erechim, RS

6313

Uso de LEDs na multiplicação in vitro de duas
cultivares de bananeira

Avaliação do Coeficiente de Uniformidade de
6114 Christiansen (CUC) e Coeficiente de Uniformidade
de Distribuição (CUD)

Neilor Avelino Tonin

4892

3578

4153

4179

Ecomorfologia Animal e Fatores Causais Padrões de Variação na Forma e Tamanho de
Vertebrados e Invertebrados Neotropicais

Alometria e modularidade na forma do crânio de
Trinomys albispinus (Rodentia: Echimydae)
Padrões de variação morfológica no crânio de
6196 Proechimys cuvieri (Rodentia: Echimyidae)
associado a fatores geográficos e ambientais

6195

Tecnologias não convencionais de
processamento de alimentos para o controle de
micro-organismos

6009

Atividade Larvicida e Toxicidade de Compostos
Obtidos por Esterificação de Óleos Essenciais

Atividade larvicida do óleo essencial de Baccharis
trimera sobre Aedes aegypti
Atividade larvicida do óleo essencial de
6011
Cymbopogon winterianus sobre Aedes aegypti

Decomposição radicalar do peróxido de
hidrogênio para aplicação no tratamento
oxidativo de efluentes: avaliação de diferentes
promotores

6050

4793

Determinação de Risco Cardiovascular segundo
Escore de Framingham em pacientes atendidos
6025
em um Ambulatório de Especialidades em
Nutrição no Norte do RS

3600

Distribuição de insetos aquáticos em riachos de
Mata Atlântica e Pampa no sul do Brasil

4851

Diversidade funcional de insetos aquáticos em
riachos do Alto Uruguai gaúcho

6132

3651

Potencial farmacológico de espécies nativas da
flora Sul-Brasileira

6222

3736

Avaliação da toxicidade de microalgas em
camundongos visando à prospecção de
bioprodutos

4901

Avaliação de má oclusão e perda dentária
precoce em estudantes de 6 a 9 anos de idade

Rogério Luis Cansian

Decomposição radicalar do peróxido de hidrogênio
6051 empregando como promotor íons iodeto: Avaliação
do pH e Otimização da relação [H2O2] x [I-]

6120

6225
6226
6204

Decomposição radicalar do peróxido de hidrogênio
empregando como promotor íons hidroxila:
otimização das condições experimentais [hidroxila]
x [peróxido]
Avaliação do Risco Cardiovascular segundo Escore
de Framingham em pacientes atendidos em um
Ambulatório de Especialidades em Nutrição no
Norte do RS
Padrões espaciais e temporais de assembleias de
insetos aquáticos no Alto Uruguai/RS, ênfase:
Ephemeroptera
Diversidade funcional e variação temporal da
comunidade de Chironomidae no Alto Uruguai
gaúcho
Avaliação do potencial tóxico do extrato de Acca
sellowiana (Berg.) (goiaba serrana) através do
ensaio de toxicidade aguda utilizando artemia
salina e camundongos
Potencial tóxico do extrato de microalgas em
camundongos pela via gavagem
Análise histológica e bioquímica de camundongos
tratados com extrato de microalgas
Avaliação de má oclusão e perda dentária precoce
em estudantes de 6 a 9 anos de idade

PIIC/URI

CB

PIIC/URI

CA

REDES/URI

CB

PIBIC/CNPq

CB

REDES/URI

CET

PIBIC/CNPq

CET

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

CB

REDES/URI

CB

PIBIC/CNPq

CS

PIBIC/CNPq

Rodrigo Fornel

Avaliação da inativação de Salmonella choleraesuis
utilizando dióxido de carbono supercrítico

6010

CB

Rogério Marcos Dallago

Roseana Baggio Spinelli

Rozane Maria Restello

Silvane Souza Roman

Simone Tuchtenhagen

CB

PIBITI/CNPq

CB

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

A Conservação e o uso sustentável da água nos
programas da televisão aberta brasileira
Sônia Beatris Balvedi
Conservação e gestão sustentável das florestas Zakrzevski
6127 conteúdo e discurso veiculados pelos programas de
televisão

6126
4846

4227

3704

4942

4125

3582
4886

Ecologia & Sociedade na Televisão Brasileira
Estudo sobre a viabilidade de utilização de
efluente industrial como água de amassamento
do concreto.
Estudo da influência dos parâmetros de soldagem
FSW sobre as propriedades mecânicas de soldas
em chapas da liga de alumínio AA 5083 em juntas
de topo e em "T"
Regeneração florestal: aspectos ecológicos,
fisiológicos e bioquímicos

Avaliação da fragmentação florestal para a
Região Alto Uruguai Gaúcho, entre os anos de
1986 e 2016.
Intervenção nutricional e o impacto no estado
nutricional e parâmetros bioquímicos em
pacientes com insuficiência renal crônica
Perfil nutricional de novos imigrantes residentes
numa cidade ao norte do Rio Grande do Sul

CB

PIBIC/CNPq

CB

PIIC/URI

6146 Moldagem dos corpos de Prova

Suelen Cristina Vanzetto

ENG PIIC/URI

Estudo do dispositivo de soldagem/fixação FSW
6287 para a soldagem de chapas da liga de alumínio AA
5083 em juntas em "T" e qualificação do processo

Tancredo Westphal Junior

ENG PIIC/URI

Estrutura funcional da vegetação arbórea
6277 regenerante em fragmentos florestais nativos e
silvicultura
Caracterização fisiológica da tolerância ao
6276
alagamento em espécies arbóreas e cultivadas
Comparativo no mapeamento e quantificação do
Uso e Cobertura da Terra e Índice de Urbanidade
6000 na Zona de Amortecimento de um Parque Natural
(UC) com uso de Imagens espectrais de baixa e
alta resolução
Impacto da intervenção nutricional no estado
6043 nutricional e parâmetros bioquímicos de pacientes
em hemodiálise
Perfil nutricional de novos imigrantes residentes
6190
numa cidade ao norte do Rio Grande do Sul

CB

REDES/URI

CB

REDES/URI

CB

REDES/URI

CS

PIBIC/CNPq

CS

PIIC/URI

Orientador(a)

Área

Programa

Adelar Markoski

CSA

PIIC/URI

6036 O leitor de hipertextos

Adriane Ester Hoffmann

LLA

PIIC/URI

A Pedagogia da Infância e as Práticas Didático6038 Pedagógicas do Cuidar e do Educar na Educação
Infantil

Alessandra Tiburski Fink

CH

PIIC/URI

Tanise Luisa Sausen

Vanderlei Secretti Decian

Vivian Polachini Skzypek
Zanardo

Câmpus de Frederico Westphalen:
PJT
4943
4210
4136

Titulo do Projeto
Análise das estratégias competitivas das
pequenas e microempresas na região do
município de Frederico Westphalen
A leitura na era da mobilidade: do livro ao
hipertexto
A Pedagogia da Infância e as Práticas DidáticoPedagógicas do Cuidar e do Educar na Educação
Infantil

PTB

Titulo do Plano de Trabalho
Análise das estratégias competitivas das
6278 pequenas e microempresas na cidade de
Frederico Westphalen-RS

5021
4993
4912
4911
5007
5004
4182
4979
4977
5015
4985
4808

4870
4868

Verificação acústica de pavimento em CPA na
BR158
Configuração das Paisagens Sonoras das Praças
da Área Central de Frederico Westphalen
Produção e avaliação de quinoa (Chenopodium
quinoa Willd.)
Avaliação da qualidade de sementes de soja,
trigo e feijão
Investigação do efeito preventivo e terapêutico de
Urera baccifera em modelo animal sickness
behaviour induzido por LPS (Lipopolissacarídeos)
Investigação da atividade antinociceptiva e
avaliação do mecanismo de ação analgésica do
extrato metanólico de Urera baccifera
Referenciação, cadeias referenciais e
intertextualidade:
Narrativas Contemporâneas Brasileiras
Formação de leitores na educação básica
Modelagem e análise de redes de distribuição
utilizando ferramentas computacionais
Fauna silvestre: ecologia, genética e conservação
de vertebrados.
Formação Continuada de Docentes: uma
proposta que visa contemplar os anseios e
necessidades dos professores de Matemática da
região do Médio Alto Uruguai
A comunicação emancipatória no exercício do
controle social junto às Estratégias de Saúde da
Família
A saúde do trabalhador enfermeiro: concepções
acerca do risco no ambiente de trabalho e sua
relação com o controle social

6386
6346
6220
6219
6363
6360
6214
6327
6324
6377
6339

Análise do Desempenho Acústico de Pavimentos
em CPA na BR158
Configuração das paisagens sonoras das praças
da área central de Frederico Westphalen
Produção e avaliação de quinoa (Chenopodium
quinoa Willd.)
Avaliação da qualidade de sementes de soja, trigo
e feijão
Investigação do efeito preventivo de Urera
baccifera em modelo animal sikness behaviour
induzido por LPS (Lipopolissacarídeos)
Investigação da atividade antinociceptiva e
avaliação do mecanismo de ação analgésica do
extrato metanólico de Urera baccifera
A referenciação e as cadeias referenciais :
construindo sentidos no gênero artigo de opinião
Narrativas do século XXI: literatura e vida social
Práticas mediadoras de leitura na educação
básica
Modelagem e análise de redes de distribuição
utilizando ferramentas computacionais
Levantamento de pequenos mamíferos não
voadores na região de Frederico Westephalen/RS

Diagnóstico da Formação continuada dos
6067 Docentes de Matemática na Região Médio Alto
Uruguai
6159

A judicialização das políticas públicas
educacionais

6072

4944

A Mulher Kaingang da Terra Indígena do Guarita:

6279

4846

Ecologia & Sociedade na Televisão Brasileira

PIIC/URI

CSA

PIIC/URI

CA

PIBIC/CNPq

CA

REDES/URI

CS

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

LLA

PIIC/URI

LLA

PIBIC/CNPq

LLA

PIIC/URI

Aquiles Rossoni

ENG

PIITI/URI

Bruno Busnello Kubiak

CB

REDES/URI

Carmo Henrique
Kamphorst

CET

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

César Riboli

CSA

PIIC/URI

Claudia Battestin Dupont

CH

MEMÓRIA/
URI

Claudia Felin Cerutti
Kuhnen

CB

PIIC/URI

Alexandre Gazolla Neto

Ana Cristina Stein

Ana Lucia Gubiani Aita
Ana Paula Teixeira Porto

A comunicação emancipatória no exercício do
controle social

Concepções do trabalhador enfermeiro acerca do
6157 risco no ambiente de trabalho e sua relação com o
controle social

4813

CSA
Alessandro Alves

A judicialização das políticas públicas
educacionais

A mulher kaingang da Terra Indígena do Guarita:
um resgate material e memorial
A Conservação e a Promoção da Agricultura
6297
Sustentável

Caroline Ottobelli

4800
4148
4824

4298

3609
3608

Cuidar da vida: Contribuições do Direito e do
6046 Biodireito para a qualificação da vida e das
relações humano-institucionais
Cuidar Direito: Contribuições da Filosofia e da
Cuidar Direito
6018 Bioética para a qualificação da vida e das
relações humano-instituicionais
Condição Humana e Educação em Hannah Arendt
6085 Condição Humana e educação em Hannah Arendt
PTB- Implementar uma ferramenta que a partir das
trajetórias da simulação possibilite visualizar o
6376
Pesquisa e desenvolvimento de ambientes para
andamento da simulação em modo tridimensional
simulação de multidão em situação de abandono
2.2017
de local
PTB-Desenvolver um sistema para criar métricas
6375
que possibilitem sugerir rotas de evacuação
Desenvolvimento e validação de um sistema para
Mecanismos e estratégias para resiliência de
6170 resiliência de controladores em redes definidas
controladores em redes definidas por software
por software
Detecção e resolução de conflitos de políticas em
Desenvolvimento de um sistema para detecção e
6145
redes definidas por software
resolução de conflitos de políticas em SDN

4915

Avaliação do efeito do extrato de Rubus
roseafolius em modelo de diabetes induzido por
administração de aloxana em ratos

4815

Direito e Literatura

4180

Método APAC

4872

Direitos intelectuais e desenvolvimento:

4225
4222
5029
5025
4848

CH

PIIC/URI

CH

PIIC/URI

CH

PIIC/URI

ENG

PIIC/URI

ENG

PIIC/URI

ENG

PIIC/URI

ENG

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

CSA

PIIC/URI

CSA

PIIC/URI

CSA

PIIC/URI

LLA

PIIC/URI

LLA

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

Edinara Michelon Bisognin CH

PIIC/URI

Cuidar da vida

Claudionei Vicente Cassol

Claudir Miguel Zuchi

Clicéres Mack Dal Bianco

Cristian Cleder Machado

Avaliação do efeito do extrato de Rubus
roseafolius em modelo de diabetes induzido por
6227
administração de aloxana em ratos: Teste de
tolerância oral à glicose

Cristiane Batassini

Direito e Literatura: o retrato da violência nos
textos literários
O método APAC e sua (in)conformação aos
6119
princípios da "Therapeutic Jurisprudence"

Daniel Pulcherio
Fensterseifer

6174 Plano de trabalho bolsista

Daniela Lippstein

6074

Ficção e teoria crítica afrodescendente: escritoras
Ficção e teoria crítica afrodescendente: Miriam
6262
Alves
negras das Américas.
Ficção e teoria crítica afrodescendente: escritoras
Ficção e teoria crítica afrodescendente: Bell
6263
negras da Américas
Hooks
Plano de trabalho do Bolsista: Educação
Educação Alimentar e Nutricional em escolas
6397 Alimentar e Nutricional em escolas municipais de
municipais de Frederico Westphalen
Frederico Westphalen
Análise da aceitabilidade entre escolares de
Aproveitamento Integral de Alimentos
6392 preparações com o aproveitamento integral de
alimentos
Orientação Profissional e permanência ou evasão
Descortinando o cenário da (Re)Orientação
6206
no Ensino Superior: um cenário a desvendar
Profissional no Ensino Superior

Denise Almeida Silva

Dionara Simoni Hermes
Volkweis

4858

A produção da equidade na educação básica da
região norte do Rio Grande do Sul

O IDEB Contribui ou não para a Redução das
Desigualdades Sociais?
O IDEB Contribui ou não para a Redução das
6141
Desigualdades Sociais?

6142

4852

Evasão escolar e absenteísmo no Ensino
Fundamental e Interferências com o vírus da
dengue no município de Frederico Westphalen

6133 O Vírus da Dengue e a Evasão Escolar

4805

Saúde no ano de 1990:

6060

4267

Sentidos de Gênero e Saúde no Cenário de
Publicação das Leis n° 8.080/90 e n° 8.142/90:

Uma Análise da Sessão Saúde do Jornal Zero
6059 Hora do Ano de 1990 sob a perspectiva dos
Estudos de Gênero e do Construcionismo Social

4809

4945
4967
4966
4795
5030
4204

4973

4953

Cálculo Diferencial e Integral: proposição de
sequências didáticas norteadas por teorias das
Ciências da Educação e no aporte metodológico
das atividades investigativas e das TDICs
Abordagens teórico-metodológicas das pesquisas
stricto sensu e sua relação com o processo de
produção intelectual no campo da formação de
professores
A aula na Cibercultura sob a concepção do aluno
universitário de licenciatura
Concepções sobre a docência contexto da
Cibercultura: de aula estamos falando?
Estudo das redes sociais mercadológicas das
agroindústrias familiares do território do
CODEMAU
Elaboração de um Manual de Receitas Com
Alimentos Regionais e Sua Aplicabilidade Junto a
EMATER
Grupo de obesidade: reinventando-se com uma
nova visão sobre o alimento e o exercício físico
Caracterização e calcinação do pó da rocha
ametista em substituição parcial do cimento
Portland
Desenvolvimento de formulações semissólidas
contendo extrato de R. rosaefolius para o
tratamento de desordens cutâneas

Edite Maria Sudbrack

Psicologia, Saúde e a propaganda jornalística
como fonte de investigação

CH

PIBIC/CNPq

CH

PIIC/URI

CH

PIIC/URI

CH

MEMÓRIA/
URI

CH

PIBIC/CNPq

Eliane Cadoná

Concepções teóricas acerca da aprendizagem de
6068 saberes científicos em Cálculo Diferencial e
Integral

Eliane Miotto Kamphorst

CET

PIIC/URI

6280 Plano de Trabalho Bolsista

Elisabete Andrade

CH

PIBIC/CNPq

6307 A aula na Cibercultura sob a concepção do
6305
6039
6398

6027

6316

6289

Concepções sobre a docência contexto da
Cibercultura: de que aula estamos falando?
Estudo das redes sociais mercadológicas das
agroindústrias familiares do território do
CODEMAU
Plano de Trabalho do Bolsista: Elaboração de um
Manual de Receitas Com Alimentos Regionais e
Sua Aplicabilidade Junto a EMATER.
Grupo de apoio ao paciente obeso: promovendo
hábitos alimentares saudáveis e protegendo a
saúde
Caracterização e calcinação do pó da rocha
ametista em substituição parcial do cimento
Portland
Preparação e caracterização físico-química de
formulações semissólidas contendo extrato de R.
rosaefolius.

CH
Elisabete Cerutti
CH
Ezequiel Plinio Albarello

MEMÓRIA/
URI
MEMÓRIA/
URI

CSA

REDES/URI

CS

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

Fábia Benetti

Fábio Dischkaln do Amaral ENG

PIITI/URI

Fernanda Cramer Flores

PIBIC/CNPq

CS

4920
4832
4919

5032
5031
4325
4323
4850
4991
4903
4825

4918

4917

4910

Pedagogia da Complexidade: implicações éticas
na perspectiva de uma prática educacional
humanizadora.
Therapeutic Jurisprudence: perspectivas éticas a
partir de uma prática jurídica reflexiva
Implementação de núcleo de pesquisa visando a
realização da avaliação da atividade antimalárica
na prospecção de extratos, frações e compostos
ativos frente à Plasmodium falciparum
Análise comparativa entre tecnologias de
transistores de potência aplicados à conversores
estáticos
Análise comparativa em alta frequência entre
tecnologias de materiais magnéticos aplicada a
conversores estáticos
Escrituras: Memória, identidades e formação do
leitor
Memorial Arno Philipp: revitalização do espaço
documental literário
O adoecimento dos professores do Ensino
Fundamental da Rede de Ensino Municipal de um
município da Região do Alto Uruguai
A superação do positivismo teórico de Hans
Kelsen sob a ótica da teoria da linguagem de
Warat
O Transtorno do Espectro Autista na Educação
Infantil e na Atenção Básica:
Música: propostas para o processo educativo nos
anos iniciais do ensino fundamental
Perfil hematológico e oxidativo em modelo de
estresse induzido por inflamação pelo LPS
(lipopolissacarídeo) em camundongos tratados
com extrato de Urera baccifera
Efeitos do extrato de Rubus rosifolius em modelo
de estresse induzindo por inflamação por
lipopolissacarídeo (LPS) em camundongos e de
diabetes induzido por administração de aloxana
em ratos
Diagnostico da nutricao de nitrogenio e fosforo
em pastagens

6237
6095

Pedagogia da Complexidade: perspectivas
educacionais.

CH

PIIC/URI

CSA

PIIC/URI

CS

PIBIC/CNPq

ENG

PIITI/URI

ENG

PIITI/URI

LLA

PIIC/URI

LLA

PIIC/URI

Jaqueline Marafon
Pinheiro

CS

PIIC/URI

Jean Mauro Menuzzi

CSA

PIIC/URI

Josieli Piovesan

CH

PIIC/URI

CH

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

CA

PIBIC/CNPq

Fernando Battisti

Therapeutic Jurisprudence: implicações filosóficas
a partir da "ética do cuidado"

Malária, Plasmodium, citotoxicidade, in vitro,
6236 frações de origem vegetal, compostos de origem
sintética e semissintética.
Análise comparativa entre tecnologias de
6414 transistores de potência aplicados à conversores
estáticos
Análise comparativa em alta frequência entre
6408 tecnologias de materiais magnéticos aplicados a
conversores estáticos.
Escrituras: Memória, identidades e formação do
6317
leitor
Memorial Arno Philipp: revitalização do espaço
6319
documental literário
O adoecimento dos professores do Ensino
6131 Fundamental da Rede de Ensino Municipal de um
município da Região do Alto Uruguai
A superação do positivismo teórico de Hans
6344 Kelsen sob a ótica da teoria da linguagem de
Warat
6208 Plano de trabalho Bolsista

Glória Narjara Santos da
Silva

Hamiltom Confortin Sartori

Ilse Maria da Rosa Vivian

A música e sua importância ao processo
Juliane Claudia Piovesan
educativo nos anos iniciais do ensino fundamental
Verificar o perfil hematológico e oxidativo em
modelo de estresse induzido por inflamação pelo
6232 LPS (lipopolissacarídeo) em camundongos
tratados com extrato de Urera bacífera de forma
preventiva
Karen Freitas Santos
Avaliar os efeitos do extrato de Rubus rosifolius
em células sanguíneas e perfil oxidativo em
6231
modelo de estresse e inflamação por LPS
(lipopolissacarídeo)
6086

6218

Diagnostico da nutricao de nitrogenio e fosforo em Leandro Bittencourt de
pastagens
Oliveira

4794

Identificação de indícios de evasão nas
Instituições de Ensino Superior

Evasão Escolar nas Instituições de Ensino
6037 Superior: identificação de indícios usando
Academic/Learning Analytics

4194

Investigacao do uso de Mundos Virtuais para
Nivelamento de Conteudos Basicos no Ensino
Superior

Estudo do nivelamento das áreas do ensino médio
6078
no ensino superior através do OpenSim

5017
4956
4941
4994

Modelagem de sistemas elétricos de potência
utilizando a plataforma SPICE
Dimensionamento de pórtico de concreto armado
com seções reduzidas submetido à solicitações
de carregamentos dinâmico
Clínica do Trabalho: processos de saúde mental
de profissionais de saúde pública
Narrativa e Resistência:

6379
6294
6275
6348

Violência na cultura brasileira contemporânea:
literatura, cinema e televisão
A interferência da fadiga no recrutamento muscular
em Exercícios Resistidos com Pesos - Musculação
Programa de Melhoria da Qualidade e da
Quantidade de Água em Nascentes

6315

4865

O Crédito Rural Subsidiado

6150

4309

A Incorporação das TDICS - Tecnologias Digitais
de Informação e Comunicação no Processo de
Ensino-Aprendizagem de Matemática

6034

4259

Possibilidades Didáticas dos Softwares e Jogos
Virtuais Educacionais no Ensino de Geometria

6033

4240
4972
4955

3659
4960
4963
4188

Processos de avaliação na educação superior:
uma análise de resultados da avaliação de cursos
de graduação na URI- Câmpus de Frederico
Westphalen: no período de 2010 a 2015
Sobre vozes e silêncios
Responsabilidade Filial no cuidado aos pais idoso
em um município da Região Noroeste do Estado
Do Rio Grande do Sul
Sobrecarga em Cuidadores familiares de idosos

6336

6293

6299
6300

Modelagem de sistemas elétricos de potência
utilizando a plataforma SPICE
Dimensionamento de pórtico de concreto armado
com seções reduzidas submetido à solicitações
de carregamentos dinâmico
Clínica do Trabalho: processos de saúde mental
de profissionais da saúde pública
Narrativa e Resistência: produções literárias
acerca de processos autoritários e violentos do
Brasil contemporâneo
Violência na cultura brasileira contemporânea:
literatura e cinema
A eletromiografia como ferramenta de qualificação
profissional na musculação
Programa de Melhoria da Qualidade e da
Quantidade de Água em Nascentes
Os efeitos do Pronaf Mais Alimentos junto aos
agricultores familiares no Território do Médio Alto
Uruguai RS
Ensino Híbrido: Personalização do Ensino Médio
com as TDICs no processo de ensinoaprendizagem da Matemática
Possibilidades Didáticas dos Softwares e Jogos
Virtuais Educacional no Ensino de Geometria para
o Ensino Médio
Processos de avaliação na educação superior:
uma análise de resultados da avaliação de cursos
de graduação na URI- Câmpus de Frederico
Westphalen: no período de 2010 a 2015
Quando o silêncio é a voz do discurso

6302 Plano de Trabalho do Bolsista
6400 Plano de Trabalho do Bolsista 2017

ENG

PIIC/URI

ENG

PIIC/URI

Leonardo Ulises Iurinic

ENG

PIITI/URI

Lincoln Grass Viapiana

ENG

PIIC/URI

Loren Aita Riss

CH

PIIC/URI

LLA

PIIC/URI

LLA

PIBIC/CNPq

CS

PIIC/URI

CA

REDES/URI

CA

REDES/URI

CH

REDES/URI

CH

REDES/URI

Leandro Rosniak Tibola

Luana Teixeira Porto

Luciano Panosso da Silva

Luis Pedro Hillesheim

Marcia Dalla Nora

Maria Cristina Gubiani Aita CH

MEMÓRIA/U
RI

Maria Thereza Veloso

LLA

PIBIC/CNPq

CS

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

Marines Aires

4921
4230
4891
4890

Dialogismo: estudo das vozes discursivas: das
reflexões teóricas à sequência didática
Gêneros midiáticos e letramento: um olhar sobre
a variação linguística
Sistema de gerenciamento automatizado de
ambientes externos de residências utilizando
Arduino
Sistema de gerenciamento automatizado de
ambientes internos de residências utilizando
Arduino

6238
6057
6194
6193

Dialogismo: estudo das vozes discursivas: das
reflexões teóricas à sequência didática
Gêneros midiáticos (Propaganda e Notícia) e
letramento: um olhar sobre a variação linguística
Desenvolvimento de um sistema embarcado na
plataforma Arduino para o gerenciamento de
ambientes externos de residências
Desenvolvimento de um sistema embarcado na
plataforma Arduino para o gerenciamento de
ambientes internos de residências
Resolução Analítica e Computacional de Matrizes
e Determinantes: Estudo de Aplicações e
Avaliação dos Recursos Oferecidos pelo Software
Winmat
Descriminalização do indivíduo enquanto egresso
do sistema prisional por meio de cooperativas de
trabalho
Motivações para o encerramento de atividade
profissional de contador - um estudo no âmbito do
Conselho Regional de Contabilidade do RS

4806

Resolução Analítica e Computacional de Matrizes
6064
e Determinantes

4814

Descriminalização do indivíduo enquanto egresso
do sistema prisional por meio de cooperativas de 6073
trabalho

4820

Motivações para o encerramento de atividade
profissional de contador

6412

4897

Adaptação de cultivares de mirtilo no município
de Alpestre, RS.

6201

Inventário Arquitetônico das Edificações de
Interesse Histórico e Cultural da cidade de
Frederico Westphalen - RS
A ação civil pública como instrumento de tutela e
efetivação dos direitos transindividuais

Inventário arquitetônico das edificações de
6134 interesse histórico e cultural da cidade de
Frederico Westphalen - RS
A ação civil pública como instrumento de tutela e
6071
efetivação dos direitos transindividuais

A efetividade na aplicação de multas
administrativas para os infratores de danos
ambientais: prevenção ou punição?

A efetividade na aplicação de multas
6069 administrativas para os infratores de danos
ambientais: prevenção ou punição?

Diversidade e distribuição de borboletas
(Lepidoptera, Papilionoidea e Hesperioidea) no
noroeste do Rio Grande do Sul
Distribuição de insetos aquáticos em riachos de
Mata Atlântica e Pampa no sul do Brasil
Estudo e viabilização de restauração de vias com
contagem de veículos leves e pesados e
avaliação de dimensionamento de estrutura
existente em trechos do entorno da URI

Diversidade e distribuição de borboletas
6212 (Lepidoptera: Papilionoidea e Hesperioidea) no
noroeste do Rio Grande do Sul
Distribuição temporal de insetos aquáticos em
6211
riachos de Mata Atlântica no sul do Brasil
Estudo e viabilização de restauração de vias com
contagem de veículos leves e pesados e
6199
avaliação de dimensionamento de estrutura
existente em trechos do entorno da URI

4853
4812
4810

4186
3600

4895

LLA

PIIC/URI

LLA

PIIC/URI

ENG

PIIC/URI

ENG

PIIC/URI

CET

PIIC/URI

Olivério de Vargas Rosado CSA

PIIC/URI

Osmar Antonio Bonzanini

CSA

PIIC/URI

CA

PIBIC/CNPq

CSA

PIIC/URI

CSA

PIIC/URI

CSA

PIIC/URI

CB

REDES/URI

CB

REDES/URI

ENG

PIITI/URI

Marinês Ulbriki Costa

Mauricio Sulzbach

Nelson Conte

Avaliação da adaptação de cultivares de mirtilo no Paulo de Tarso Lima
município de Alpestre, RS.
Teixeira
Pedro Couto Moreira

Renata Egert

Ricardo Giovenardi

Roberta Centofante

4799

4261
4952
4951

4908

4842
2733
2274
4983
4934
4906

4250

4909

Avaliação da influência do tipo de revestimento
de vias urbanas de Frederico Westphalen quanto
ao ruído no entorno e a serventia ao usuário da
via

6045

Avaliação do ruído e serventia de diferentes
pavimentos de Frederico Westphalen - Etapa 1

Neuroeducação e o fazer docente universitário:
Contribuições da neurociência ao contexto
6001 diferentes olhares voltados para a formação de
universitário sob a perspectiva da neuroeducação
professores e as práticas pedagógicas
Narrativas audiovisuais contemporâneas:1337
Narrativas audiovisuais contemporâneas: 1337
6288
Gamers
Gamers
Cadernos de cinema para professores - Volume
Cadernos de cinema para professores:formação
2: Formação de espectadores para os Cinemas
6285
de espectadores para os cinemas Mercosulinos
Mercosulinos
Avaliação da influência da desidratação e do
Avaliação da composição centesimal e de
congelamento na composição centesimal e
6215 substâncias bioativas de frutos de Rubus rosifolius
substâncias bioativas de frutos de Rubus
Smith
rosifolius Smith
Influência dos processos de secagem e
Influência dos processos de secagem e
congelamento na composição química de
6121 congelamento na composição química de
Vaccinium ashei reade
Vaccinium ashei reade
Composição Química das Sementes de Lupinus
Composição Química-bromatológica das
6310
guraniticus
Sementes de Três Espécies de Lupinus
Análise sazonal, atividade antimicrobiana e
Atividade antioxidante e citotóxica dos
antioxidante dos constituintes químicos presentes 6309 constituintes voláteis, extrato bruto e frações
em plantas pertencentes ao gênero Piper
obtidas das partes aéreas de Piper umbellatum
Quem conta um conto: Brasil e Portugal em
Quem conta um conto
6331
tempos de censura
O tribunal da quinta-feira, de Michel Laub, e a
O tribunal da quinta-feira, de Michel Laub, e a
6266
espetacularização do privado
espetacularização do privado
A formação docente na universidade e a sua
A formação docente na universidade e a sua
relação com a educação básica: mapeando os
6210 relação com a educação básica: mapeando os
egressos do curso de pedagogia
egressos do curso de pedagogia
Políticas de formação de professores para a
Políticas de formação de professores para a
educação básica: um estudo articulado entre a
educação básica: um estudo articulado entre a
ldb, o plano nacional de educação, as diretrizes
LDB, o Plano Nacional de Educação, as diretrizes
6207
curriculares nacionais para a formação inicial e
curriculares nacionais para a formação inicial e
continuada dos profissionais do magistério da
continuada dos profissionais do magistério da
educação básica e o PIBID
educação básica e o PIBID
Implantação de banco de dados contendo as
Implantação de banco de dados contendo as
características geotécnicas de solos da região de 6217 características geotécnicas de solos da região de
Frederico Westphalen
Frederico Westphalen

Rodrigo André Klamt

ENG

PIIC/URI

Rosane de Fátima Ferrari

CH

PIIC/URI

LLA

PIIC/URI

LLA

PIIC/URI

CS

PIITI/URI

CS

PIITI/URI

CET

PIIC/URI

CET

PIIC/URI

LLA

PIIC/URI

LLA

PIIC/URI

CH

PIIC/URI

CH

REDES/URI

ENG

PIITI/URI

Rosângela Fachel de
Medeiros

Rosselei Caiél da Silva

Sandro Rogério Giacomelli

Silvia Helena Pinto
Niederauer

Silvia Regina Canan

Thais Aquino dos Santos

4969
4931

4191

Direito à Propriedade na Constituição Federal e o
Meio Ambiente
O novo Marco da Biodiversidade (Lei nº
13.123/2015) e a questão da repartição de
benefícios
Avaliação farmacológica dos extratos de
Vaccinium ashei reade isolados e associados à
nanopartículas poliméricas

6311 PTB-1.Função Socioambiental
6258 PTB-1.Marco da Biodiversidade

6023

6024
5013

Geogebra em dispositivos móveis: Um recurso
para a aprendizagem

6370

4894

Rejeitos de garimpo da pedra ametista para
produção de concretos - Fase 3 Etapa 2

6198

4893

Rejeitos de garimpo da pedra ametista para
produção de concretos - Fase 03 Etapa 1

6197

Caracterização e avaliação da atividade
antioxidante e antimicrobiana de nanopartículas
poliméricas contendo do extrato de Vaccinium
ashei Reade
Caracterização e avaliação da atividade
antidepressiva de nanopartículas poliméricas
contendo do extrato de Vaccinium ashei reade
Geogebra em dispositivos móveis: Um recurso
para a aprendizagem
Rejeitos de garimpo da pedra ametista para
produção de concretos - Fase 03: ACV e CCV em
Estruturas de Concreto
Rejeitos de garimpo da pedra ametista para
produção de concretos - Fase 03: ACV e CCV em
Compostos Argamassados

Thiago Luiz Rigon de
Araujo

CSA

REDES/URI

CSA

REDES/URI

CS

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

CET

PIIC/URI

ENG

PIITI/URI

ENG

PIITI/URI

Verciane Schneider
Cezarotto

Vildes Mulinari Gregolon

William Widmar Cadore

Câmpus de Santiago:
PJT
4976
4857
4856

4831
4830

Titulo do Projeto
PTB
Aborto eugênico, inviolabilidade Constitucional do
6323
direito à vida
Avaliação da composição química, toxicidade e
6140
atividade antioxidante de Leandra australis
Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera: métodos
de extração, avaliação da sua composição química 6139
e atividades farmacológicas
A inserção de Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) nos livros didáticos de
6092
biologia: aplicação no estudo de genética
"Uma Questão de Gênero?" As interfaces entre a
determinação genética do sexo e os fatores
6091
culturais influentes.

Titulo do Plano de Trabalho

Orientador(a)

Área Programa

Aborto eugênico

Adriane Damian Pereira

CSA PIIC/URI

Atividade antioxidante e composição química de
Leandra australis
Padronização de método extrativo para Gochnatia
polymorpha (Less.) Cabrera
Tecnologias educacionais no ensino de genética:
estudo-piloto de uma metodologia de análise de livro
didático
Estratégias pedagógicas para o ensino de genética
humana.

CS

PIITI/URI

CS

PIITI/URI

CH

PIITI/URI

CH

PIITI/URI

Amanda Leitão Gindri

Cadidja Coutinho

4833

4205

Estudo das frações da matéria orgânica e suas
correlações com as propriedades físico-químicas do
6096
Variação espacial e temporal das frações da
solo numa rotação de cultura do nabo forrageiro e soja
matéria orgânica e suas correlações com as
irrigada.
propriedades físico-químicas do solo sob
Estudo das frações da matéria orgânica e suas
diferentes culturas e sistemas de manejo
correlações com as propriedades físico-químicas do
conservacionista.
6097
solo numa rotação de cultura de aveia preta e soja
irrigada.
Claiton Ruviaro
Estudo da cultura de cobertura, nabo forrageiro, na
produção de massa seca, produtividade de soja
6093
irrigada, nos atributos físicos, químicos e retenção de
Propriedades físicas, químicas e hídricas do solo e
água no solo.
produtividade de soja irrigada, em sucessão a
plantas de cobertura de inverno
Estudo da cultura de cobertura, aveia, na produção de
6094 massa seca, produtividade de soja irrigada, nos atributos
físicos, químicos e retenção de água no solo.

4232

Formação cultural na formação docente: um
estudo dos projetos pedagógicos de cursos
licenciatura da Uri- Santiago

4876

Narrativas "Psi" acerca de Travestilidades,
Transexualidades e a Formação em Psicologia

5020

4290

4978

Variabilidade espacial e temporal da estrutura do
solo pós-inserção da cultura da soja em sistema
de plantio convencional sob campo nativo.

Mapeamento Digital de Solos, na URI Campus
Santiago.
Análise da distribuição espaço-temporal dos
atropelamentos de fauna silvestre na rodovia BR
287

6247 Plano de Trabalho do Bolsista

Elaine Maria Dias De
Oliveira

Plano de trabalho de bolsista - Projeto Narrativas Psi
6169 acerca de travestilidades, transexualidades e a
Izaque Machado Ribeiro
formação em Psicologia
Variabilidade espaço-temporal da estrutura de um
6385 neossolo, pós-inserção da cultura da soja em sistema
de plantio convencional sob campo nativo.
Variabilidade espaço-temporal da resistência do solo à
penetração e suas relações com diferentes propriedades
6384
Julio Cesar Wincher
físicas do solo, pós-inserção da cultura da soja em
Soares
sistema de plantio convencional sob CA

Levantamento Tradicional de Solos e Mapeamento
Digital de Solos na URI, Campus de Santiago - RS.
Geomorfologia e Mapeamento Digital de Solos, na
6334
URI Campus Santiago.
Influência da paisagem na perda de fauna silvestre
6325
por atropelamentos
Influência do método de amostragem e identificação
6326
de "hotspots" de fauna atropelada na BR 287
6335

CA

PIITI/URI

CA

PIITI/URI

CA

PIIC/URI

CA

PIIC/URI

CH

PIIC/URI

CH

PIIC/URI

CA

PIIC/URI

CA

PIIC/URI

CA

PIIC/URI

CA

PIIC/URI

CA

PIIC/URI

CA

PIIC/URI

Ludmilla Oliveira Ribeiro

5022
4990

4988

4788

O estado na era do "Império" e seu repensar a
partir do "Comum": por um novo e devido
6388 Plano de trabalho do bolsista/aluno voluntário
tratamento ao imigrante/à imigração
Determinação das propriedades físico-químicas e
Avaliação das propriedades físico-químicas de méis
antimicrobianas de méis de diferentes espécies de 6343
de diferentes espécies de meliponíneos
meliponíneos
Avaliação de parâmetros de síntese nas propriedades
6341 antimicrobianas de hidroxiapatitas obtidas pelo
Síntese, Caracterização e Determinação da
método de precipitação
Atividade Antimicrobiana de Hidroxiapatitas
Sintetizadas por Precipitação e Dopadas com
Avaliação de parâmetros de síntese nas propriedades
Prata
6340 físico-químicas de hidroxiapatitas obtidas pelo método
de precipitação
Estudo correlacional entre atitutes em saúde e
estética, abertura a experiências e ansiedade
6012 Plano de Trabalho
social
Adaptações Agudas à Restrição da Tarefa pela
Adaptações Agudas à Restrição da Tarefa pela
Frequência Gestual em Nadadores Escolares com 6128 Frequência Gestual em Nadadores Escolares com
Deficiência Visual
Deficiência Visual
Processos de Avaliação na Educação Superior:
Processos de Avaliação na Educação Superior: Uma
Uma Análise de Resultados da Avaliação de
Análise de Resultados da Avaliação de Cursos de
6158
Cursos de Graduação na URI - Câmpus Santiago:
Graduação na URI - Câmpus Santiago: no período de
no Período de 2010 a 2015
2010 a 2015

Luiza Ferreira Odorissi

CSA PIIC/URI
CA

Marcelo Marques Tusi

PIITI/URI

CET PIITI/URI
CET PIITI/URI

Márcia Elisa Jager

CH

PIIC/URI

Marcos Franken

CS

PIIC/URI

Maria Saléti Reolon

CH

PROBIC/URI

CA

PIIC/URI

CA

PIIC/URI

4789

Determinação no desempenho de cordeiros de corte
Avaliação na terminação de cordeiros de corte em
confinados sob a administração de concentrado e
confinamento através da administração de diferentes
6014
concentrados com base volumosa de capim-elefante
base volumosa de capim elefante ( Pennisetum
(Pennisetum purpureum schum cv. Napier).
purpureum schum cv. Napier).

CA

PIIC/URI

4804

Uso de Ora-Pro-Nóbis no desempenho de frangos
Análise do uso diferentes fontes proteicas na criação
6058
para corte em fase inicial de criação
de frangos de corte.

CA

REDES/URI

4803

Avaliação da eficiência de diferentes filtros
biológicos no cultivo de Oreochromis niloticus
(Tilápia do Nilo) em sistema fechado de
recirculação de água.

CA

PIIC/URI

4847

4864

4975

Avaliação forrageira das cultivares aveia-preta
IAPAR 61 e aveia ucraniana sob diferentes alturas
de corte 5, 10, 20 e 30 cm

Determinação da produção de MS e valor nutritivo:
6321 comparativo entre aveia-preta IAPAR 61 e aveia
ucraniana, em distintas alturas de corte (5,10,20 e 30 cm)
Determinação da produção de MS e valor nutritivo:
comparativo entre aveia-preta IAPAR 61 e aveia
6322
ucraniana, em distintas alturas de corte (5, 10, 20 e 30
cm)

Olívio Bochi Brum

Análise de diferentes processos de filtração da água Olmiro Bochi Brum
6052 utilizada na criação e Oreochromis niloticus (Tilápia do
Nilo) em sistema fechado de recirculação de água.

4807
4203
4784
4286

Investigação da presença de microorganismos em
Investigação da presença de microorganismos em
reservatórios e saídas de água externos, de uso
6065 reservatórios e saídas de água externos, de uso
coletivo no campus da URI de Santiago
coletivo no campus da URI de Santiago
Avaliação da atividade imunomoduladora e
Avaliação da atividade imunomoduladora e
antioxidante de extratos e constituintes vegetais
6416 antioxidante de extratos e constituintes vegetais
isolados em Danio rerio
isolados em Danio rerio
Técnicas Projetivas de Contar Histórias:
Ampliando suas Possibilidades a partir das
5999 PTB - Técnicas Projetivas de Contar Histórias
Interlocuções com a Teoria de Donald Winnicott
Projeto do Funcionamento da Troca de Mensagens
Monitoramento em Tempo Real de Dados
6251 entre Dispositivos e Implementação da Interface de
Pluviométricos Utilizando a Plataforma Arduino
Consulta Web

CS

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

Thiago Ferreira
Mucenechi

CH

PIIC/URI

Victor Machado Alves

CET PIIC/URI

Thaylise Vey Parodi

Câmpus de Santo Ângelo:
PJT

Titulo do Projeto

PTB

Titulo do Plano de Trabalho

Orientador(a)

Área

Programa

4879

Uso de TICs em Ambientes Inovadores e
Cidades Inteligentes

6391

Rede Neural para Análise Fundamentalista de
Startups

Alessandro Freitas De
Oliveira

ENG

PIITI/URI

ENG

PIIC/URI

3592

Aplicação de técnicas de controle para
monitoramento em tempo real dos atuadores
6101
de um equipamento de Movimentação Passiva
Contínua
Alexandre Dos Santos
Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias
Roque
Assistivas 2.0
Robótica Assistiva: Estudo de uma interface
humanoide baseada no projeto open source
6100
InMoov para interação com deficientes visuais
em locais públicos.

ENG

PIIC/URI

CH

PIIC/URI

CH

PIIC/URI

CET

PIBIC/CNPq

CET

PIIC/URI

CET

PIIC/URI

4197

Modos de viver e habitar de uma
comunidade em situação de vulnerabilidade
social no município de Santo Ângelo

6079 Articulação social da comunidade: bairro União
6080

Articulação social da comunidade: bairro
Harmonia

Estrutura magnética de ligas dopadas com
impurezas 3d
Propriedades óticas de ligas magnéticas
6019
contendo impurezas
Modelo de cálculo de energia de formação e
6021
estabilidade de ligas contendo impurezas 3d

Andrea Fricke Duarte

6020

4792

Cálculo da Estrutura de bandas e
propriedades óticas de sólidos cristalinos
com impurezas

Antônio Vanderlei dos
Santos

5010

5011

3600

Produção de concretos de alto desempenho
(CAD), com reaproveitamento de
subprodutos industriais, avaliando a
durabilidade, propriedades térmicas e
corrosão
Estudo para determinação do método de
dosagem mais econômico do concreto alto
adensável

Distribuição de insetos aquáticos em riachos
de Mata Atlântica e Pampa no sul do Brasil

Produção de concretos de alto desempenho
(CAD), com reaproveitamento de subprodutos
6367
industriais, avaliando a durabilidade,
propriedades térmicas e corrosão

ENG

PIIC/URI

Estudo para determinação do método de
6368 dosagem mais econômico do concreto alto
adensável

ENG

PIIC/URI

Distribuição das comunidades de
6246 macroinvertebrados aquáticos do rio
Comandaí, Santo Ângelo, RS, Brasil

CB

REDES/URI

CB

REDES/URI

Avaliação espacial e temporal das
6245 comunidades de macroinvertebrados do rio
Comandaí, Santo Ângelo, RS, Brasil

Bóris Casanova Sokolovicz

Briseidy Marchesan Soares

4798

Percepções dos usuários de uma Unidade
Percepções dos usuários de uma Unidade
Básica de Saúde quanto ao atendimento
Básica de Saúde quanto ao atendimento
6042
realizado pelo profissional do Programa Mais
realizado pelo profissional do Programa Mais
Médico
Médico

Carine Amabile Guimarães

CS

PIIC/URI

4999

Análise da prevalência de obesidade em
escolares da rede de ensino de Santo
Ângelo

6353

Carlos Augusto Fogliarini
Lemos

CS

PIIC/URI

5001

Exercícios Físicos e suas alterações
hemodinâmicas e na Pressão Arterial de
Indivíduos Hipertensos

Exercícios Físicos e suas alterações
6354 hemodinâmicas e na Pressão Arterial de
Indivíduos Hipertensos

CS

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

ENG

PIIC/URI

ENG

PIITI/URI

ENG

PIBITI/CNPq

5006
4276

4879

Fisiologia do exercício no ensino médio e
sua interdisciplinaridade
Aplicação de conceitos de Big Data na
análise de grandes volumes de dados em
Cidades Inteligentes

Uso de TICs em Ambientes Inovadores e
Cidades Inteligentes

Obesidade e Atividade física: uma relação que
se estabelece

Carlos Kemper

Fisiologia do exercício no ensino médio e sua
interdisciplinaridade
Uma solução computacional baseada em Big
6144 Data para o processamento de grandes
massas de dados de Cidades Inteligentes
6362

Sistematização do conhecimento necessário
para a proposta de um modelo de Cidade
6177
Inteligente de acordo com a realidade das
cidades do interior do estado do RS.
Proposta de uma plataforma baseada em
Computação em Nuvem para o suporte ao
6176
desenvolvimento tecnológico e de processos
de inovação.

Carlos Oberdan Rolim

4982

4871
4874
4896
4938

3592

5024

4933

3592

4981
5005

Concepções de Educação, Escola Pública e
6329 de Educador/Professor na perspectiva de
As contribuições de Paulo Freire e Florestan
Paulo Freire
Fernandes para a construção da escola
Concepções de educação, escola pública e
pública no Brasil
6330 educador/professor na perspectiva de
Florestan Fernandes
Gritos pela alteridade e sensibilidade do
Respostas ecológicas ao conflito a partir de
6160
direito
Luis Alberto Warat
Os estereótipos nos discursos de uma
Crime, Violência e Conflito
6164
sociedade penal punitivista e repressivista
Ginástica e Formação Inicial: vivências e
Ginástica na formação inicial em Educação
concepções dos acadêmicos de Educação
6200 Física: vivências e concepções dos
ingressantes
Física URI - Campus Santo Ângelo
Análise da demanda de medicamentos via
Avaliação dos medicamentos dispensados via
judicialização na saúde: novos tempos,
6270 judicialização para usuários pertencentes à 12ª
novos desafios da gestão farmacêutica
Coordenadoria Regional de Saúde
Potencialidades do Uso e Representação de
6004 Contexto em Sistemas Computacionais
Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias
Assistivos
Assistivas 2.0
Objetos de Aprendizagem Tangíveis: Como
6003
cria-los?
Patrimônio Cultural Edificado Missioneiro e as
Patrimônio Cultural Edificado Missioneiro,
6421
suas instituições de preservação
Irmãs de crianças com Transtorno de Espectro
6264
Autista: influências, sentimentos e convívio
Irmãos com transtorno de espectro autista na
vida dos irmãos normais: influências,
Irmãos de crianças com Transtorno de
sentimentos e convívio
6265 Espectro Autista: influências, sentimentos e
convívio
Recursos de Acessibilidade em Soluções de
6371
Software Desenvolvidos para a Plataforma iOS
Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias
Possibilidades de Utilização dos Conceitos de
Assistivas 2.0
6372 Computação Tangível em Artefatos
Educacionais Convencionais e Assistivos
Lei 13.105/2015: análise crítica sobre as
modificações e os avanços e retrocessos do 6332 Plano de trabalho do bolsista
atual código de processo civil brasileiro
O Ensino e as Aplicações de Métodos Numéricos
O Ensino e as Aplicações de Métodos Numéricos
Baseados em Rotinas Computacionais por meio
6361 Baseados em Rotinas Computacionais por meio
do Mathcad Prime 3.0
do Mathcad Prime 3.0

CH

PIIC/URI

CH

PIIC/URI

CSA

PIIC/URI

CSA

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

Cristiane De Pelegrini Kratz CS

PIIC/URI

Cênio Back Weyh

Charlise Paula Colet
Gimenez
Cinara Valency Eneas
Mürmann

ENG

PIIC/URI

ENG

PIIC/URI

CSA

PIIC/URI

CH

PIIC/URI

CH

PIIC/URI

ENG

PIIC/URI

ENG

PIIC/URI

Eduardo Meyer Mendes

CSA

PIIC/URI

Eliani Retzlaff

CET

PIIC/URI

Cristina Paludo Santos

Daniel Tochetto de Oliveira

Daniela Pereira Gonzalez

Denilson Rodrigues Da
Silva

4954

4873

5009

Geração de energia limpa através do
revestimento asfáltico de pavimentos

Desenvolvimento de Cinza de Casca de
Arroz em Grânulos para Aplicação na
Agricultura

Análise numérica das características
operacionais de um dispositivo de expansão
utilizado em um sistema de refrigeração por
compressão de vapor

4783

O estresse da equipe de enfermagem e o
risco para segurança do paciente

4221

Saúde mental da população assistida pelas
ESFs do município de Santo Ângelo, RS.

4873

Desenvolvimento de Cinza de Casca de
Arroz em Grânulos para Aplicação na
Agricultura

Geração de energia limpa através do
6290 revestimento asfáltico de pavimentos:
avaliação da deformabilidade do pavimento
Geração de energia limpa através do
6291 revestimento asfáltico de pavimentos:
avaliação da viabilidade técnica do sistema
Desenvolvimento de um sistema de
6167 classificação e secagem de grânulos de cinza
de casca de arroz
Desenvolvimento de protótipo de um
6168 granulador via úmida para cinza de casca de
arroz
Análise numérica de uma nova geometria de
6365 um ejetor bifásico utilizado em um sistema de
refrigeração por compressão de vapor
Análise numérica de um ejetor bifásico
6366 utilizado em um sistema de refrigeração por
compressão de vapor
investigando o estresse da equipe de
5995
enfermagem e a segurança do paciente
Transtornos mentais comuns e sua
6274 prevalência na população assistida pelas
ESFS do município de Santo Ângelo/RS
Transtornos mentais comuns e sua
6273 prevalência em usuários das ESFS no
município de Santo Ângelo-RS.
6235
6234

Aplicação da cinza da casca do arroz em
grânulos na agricultura
Aplicação da cinza da casca do arroz em
grânulos na agricultura
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Flávio Kieckow

Flavio Vanderlei Zancanaro
Júnior

Francisco Carlos Pinto
Rodrigues

Giana Bernardi Brum
Vendruscolo

Giselda Aparecida Ghisleni

4950

Reaproveitamento de biomassa proveniente
de agroindústrias da região noroeste (RS)
para processo de adsorção visando à
remoção de corantes de efluentes
contaminados

Aplicação e avaliação de biomassas: bagaço
de malte, bagaço de uva (Vitis vinifera) e
6284 guabiroba (Campomanesia xanthocarpa) para
adsorção de vermelho procion e azul de
metileno de solução aquosa

Isaac dos Santos Nunes

ENG

PIIC/URI

4904

A participação comunitária intercultural no
processo de municipalização das políticas
públicas ambientais.

A participação comunitária intercultural no
6209 processo de municipalização das políticas
públicas ambientais nos Municípios das Missões

Jacson Roberto Cervi
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4877

O agir comunicativo de Habermas como
fundamento da mediação e da cultura da
paz

6172

4878

A lei 13.140/2015 e a mediação na
adminsitração pública

A mediação na administração pública - uma
6173 análise de sua lei 13.140/2015 e a sua
efetividade na prestação de serviços públicos
6110

4839

4311

4219

4884

5014

4844

Obtenção de ligas Heusler quaternárias e
estudo das suas propriedades SGS.

A Constituição do sujeito e a Metodologia
IRDI com bebês/crianças de 0 a 18 meses
de Escolas Municipais de Educação Infantil
em Santo Ângelo

Ampliando a compreensão sobre violência
de gênero:

Habitação Modular de baixo impacto
ambiental para localidades fora da malha de
infraestrutura urbana

Artropodofauna de diferentes estratos
verticais em um fragmento de Mata Atlântica
no noroeste do Rio Grande do Sul

Aproveitamento do resíduo pó de exaustão
de uma indústria de fundição na fabricação
de tijolos refratários

A alteridade como consenso para a cultura da
paz na mediação

Constituição do sujeito e educação infantil: a
6181 metodologia IRDI em bebês/crianças de 0 à 18
meses
A perspectiva dos educadores a cerca da
6180 metodologia IRDI em bebes/crianças de 0 a 18
meses
Representações sociais sobre violência de
6259
gênero dos familiares de mulheres vitimadas.
Representações sociais sobre violência de
6260 gênero de homens agressores e seus
familiares
Plano de trabalho da aluna voluntária Manoela
6184
Pereira Dornelles
Plano de trabalho da aluna voluntária
6185
Alessandro Kessler
Plano de trabalho da bolsista Laércio Michael
6186
Braga de Oliveira
6187 Plano de trabalho da bolsista Munique Martins
Artropodofauna edáfica em um fragmento de
6373 Mata Atlântica no noroeste do Rio Grande do
Sul
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João Carlos Krause

José Vicente Nunes
Alcantara

Lizete Dieguez Piber

Maíra Oliveira Pires

Maria Lorete Thomas
Artropodofauna de diferentes estratos verticais Flores
6374 de sub-bosque em um fragmento de Mata
Atlântica no noroeste do Rio Grande do Sul
Estudo da estrutura cristalina e propriedades
do pó de exaustor
Mauro Cesar Marchetti
Inovação no aproveitamento de pó de exaustor
6123
na fabricação de tijolos refratários.
6124

PIIC/URI

Janete Rosa Martins

Investigação teórica das propriedades SGS de
ligas Heusler quaternárias.

Investigação das propriedades estruturais e
6111
magnéticas de ligas Heusler quaternárias.
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5018

4928
4905

Estudo sobre egressos dos cursos de
Estudo sobre egressos dos cursos de
graduação em enfermagem e farmácia da uri
graduação em enfermagem e farmácia da uri
6381
Santo Ângelo: em busca de subsídios ao
Santo Ângelo: em busca de subsídios ao
planejamento institucional
planejamento institucional
Aproveitamento do bagaço de butiá e
Aproveitamento do bagaço de butiá e
jabuticaba para extração de compostos
6252 jabuticaba para extração de compostos
fenólicos
fenólicos
Estudo do solo-cimento empregado em
Estudo do solo cimento com areia de fundição
habitações de interesse social com uso de
6413 na redução de custos de habitações de
resíduos de areia de fundição
interesse social

4986

Compliance no âmbito empresarial

6337 Compliance no âmbito empresarial

4989

Custo da Cesta Básica do Município de
Santo Ângelo-RS

6342

4916

4262

A contribuição das TICs na promoção da
discussão e da ação sócio política em
contexto escolar

Ocorrência de cristais de oxalato de cálcio
em diferentes cultivares de batata-doce
(Ipomoea batatas) e suas diferentes
estruturas morfológicas

4281

Avaliação ambiental do Butia yatai (Mart.)
Becc.: usos e aplicações

4914

Relações entre Direito, Cultura e Religião

4873

Desenvolvimento de Cinza de Casca de
Arroz em Grânulos para Aplicação na
Agricultura

Custo da Cesta Básica do Município de Santo
Ângelo-RS

A contribuição das TICs na promoção da
6228 discussão e da ação sócio política no contexto
dos anos finais do EF
A contribuição das TICs na promoção da
6229 discussão e da ação sócio política no contexto
dos anos iniciais do EF
Ocorrência de cristais de oxalato de cálcio em
diferentes cultivares de batata-doce (Ipomoea
6382 batatas) e suas diferentes estruturas
morfológicas/Cristais de oxalato de cálcio na
batata-doce (Ipomoea ba
Gestão ambiental Butia yatai (mart.) Becc
6380 como Panc (planta alimentícia não
convencional
As Raízes Arbitrárias da Fé e o Discurso Pós6223 moderno: Um Estudo Acerca do Pensamento
Filosófico-contemporâneo de Gianni Vattimo
Desenvolvimento de Cinza Casca de Arroz em
Grânulos para Aplicação na
6163
Agricultura_Formação do grânulo_ Aglutinante
natural
Desenvolvimento de Cinza Casca de Arroz em
6162 Grânulos para Aplicação na
Agricultura_Formação do grânulo_ Aditivado

Narciso Vieira Soares
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Neusa Maria John Scheid

Nilvane Teresinha Ghellar
Muller

Noli Bernardo Hahn

Patricia Siqueira Alves

3592

4875
4196
4821
4827
4828
4947
4974
4880
4926
4930

Prototipação de uma ferramenta
6117 computacional que implementa a cascata de
objetivos do COBIT através do método AHP
Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias
Assistivas 2.0
Um Instrumento de avaliação para verificar o
6118 grau de aderência de processos aplicando
COBIT
Parede Trombe: Avaliação do Comportamento
6166
Térmico
Parede Trombe
Parede Trombe: Estudo e Aplicação em um
6165
Modelo de Residência
Análise do disclosure verde
6035 Análise da evidenciação ambiental (Ano 2)
Evidenciação da Responsabilidade Social:
Evidenciação da responsabilidade social: Um
Um estudo em organizações com fins
6082 estudo em organizações com fins não
econômicos
econômicos
Pesquisa e educação em saúde a
Riscos ocupacionais no trabalho do
mototaxistas:reduzindo morbidades por
6088
mototaxista
riscos ocupacionais
Conhecendo e educando para a prevenção
Acidentes de trânsito e outros agravos no
de acidentes e outros agravos em
6089
trabalho do mototaxista
mototaxistas
A inovação biotecnológica e os direitos
Crisálida - Direito e Arte
6281
humanos: reflexões jurídicas a partir da arte
Prevalência de asma, rinite alérgica e polinose
Monitoramento da prevalência de asma,
rinite alérgica e polinose em crianças de 6 e 6318 em crianças de 6 e 7 anos no município de
7 anos no município de Santo Angelo
Santo Ângelo, RS
Análise da prevalência dos principais tipos
Prevalência dos principais tipos de cânceres
6178
de cânceres de uma região do sul do Brasil
de uma região do sul do Brasil
Histórias de vida e formação profissionalHistória de vida de professores (as) - uma
6250
caminhos que se cruzam
questão de identidade profissional
Nível de aptidão física em escolares de
Aptidão Física relacionada à saúde de
ensino fundamental anos finais das escolas
6256 escolares da rede municipal de ensino de
da rede municipal de Santo Ângelo
Santo Ângelo
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Paulo Ricardo Baptista
Betencourt

Roberta Mulazzani Doleys
Soares

Rosane Maria Seibert

Rosane Teresinha Fontana

Viviana da Rosa Deon

Extensão de São Luiz Gonzaga:
PJT
5023

4284
4888
5002
4304
4838
4927
4925
4867
4790

Titulo do Projeto
Análise da hidrólise extracelular dos
nucleotídeos da adenina em soro de indivíduos
adultos sedentários de sexo masculino
submetidos ao treinamento de força
Efeito da Reeducação Postural Global nas
deformidades da coluna cervical de jovens que
utilizam em excesso o celular
Giz, câmera, ação: uma análise do perfil
empreendedor nas universidades brasileiras
Avaliação da influência da temperatura e da
irradição solar na capacidade de conversão de
energia de uma célula solar fotovoltaica
A Dinamização do processo de avaliação na
URI - São Luiz Gonzaga: Contribuições para a
gestão
O direito à saúde e o dever do Estado: a
questão dos medicamentos de alto custo
Estudo de eficiência energética aplicado às
instalações da URI São Luiz Gonzaga
Análise e desenvolvimento de um sistema de
micro geração fotovoltaica com rastreador solar
Diagnóstico da Educação Ambiental no
município de São Luiz Gonzaga em prol de
atitudes sustentáveis
Caracterização Da População Fisicamente Ativa
No Município De São Luiz Gonzaga: Um
Enfoque Qualitativo Sobre A Saúde Pública

5034

A acessibilidade na URI - São Luiz Gonzaga

4319

Liderança no Contexto Organizacional
Utilização de microcontrolador em chuveiro
elétrico para aquisição de dados e controle

4939

4936

Estudo da viabilidade técnico-econômica de um
sistema de geração fotovoltaica conectado a
rede elétrica nas instalações da URI São Luiz
Gonzaga

PTB

Titulo do Plano de Trabalho
Análise da hidrólise extracelular dos nucleotídeos
da adenina em soro de indivíduos adultos
6387
sedentários de sexo masculino submetidos ao
treinamento de força
Efeito da Reeducação Postural Global nas
6352 deformidades da coluna cervical de jovens que
utilizam em excesso o celular
Giz, câmera, ação: uma análise do perfil
6192
empreendedor nas universidades brasileiras
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Bruno Costa Teixeira

Camila Borges Fialho

6355 Plano de Trabalho do Bolsista
Cinara Dal Santo Pes
A Dinamização do Processo de Avaliação na URI 6066
São Luiz Gonzaga
6109
6249
6248
6156
6017
6401
6402
6320
6271

6267

O direito à saúde e o dever do Estado: a questão
dos medicamentos de alto custo
Estudo de eficiência energética aplicado às
instalações da URI São Luiz Gonzaga
Análise e desenvolvimento de um sistema de micro
geração fotovoltaica com rastreador solar
Diagnóstico da Educação Ambiental no município
de São Luiz Gonzaga em prol de atitudes
sustentáveis
Caracterização Da População Fisicamente Ativa No
Município De São Luiz Gonzaga: Um Enfoque
Qualitativo Sobre A Saúde Pública
A construção de uma Universidade acessível a
todos
A Acessibilidade na URI-SLG
Liderança no Contexto Organizacional:
Utilização de microcontrolador em chuveiro elétrico
para aquisição de dados e controle
A metodologia utilizada para verificação da
viabilidade técnico-econômica será fundamentada
na análise do custo do sistema de geração
fotovoltaica e do retorno do investimento a curto e
longo prazo.

Cristiane Menna Barreto
Azambuja
Diego Roberto Morais

Jean Lucas Poppe

Lizandra Andrade
Nascimento

Lucas de Carvalho

4823
4255
5000

O comportamento do consumidor de
supermercados em relação ao consumo de
produtos alimentícios mais saudáveis e
sustentáveis
Gênero e Violência:Direitos Humanos também
para as mulheres
Programa Educacional de Prevenção ao
Tabagismo no Meio Acadêmico e Profissional.

O comportamento do consumidor de
supermercados em relação ao consumo de
6084
produtos alimentícios mais saudáveis e
sustentáveis
Gênero e violência contra a mulher: gênero e
6253
violência contra a mulher em São Luiz Gonzaga
6429 Prevenção ao Tabagismo

Roberto Carlos
Dalongaro
Sônia Regina Bressan
Vieira
Tânia Regina
Warpechowski
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Erechim, 29 de junho de 2017.

