Classificação Final dos Projetos Contemplados com Bolsa no Edital/PROPEPG N° 07/2013 –
PROBIC e PROBITI/FAPERGS
PJT

Título do Projeto
Estudo das características dos
3007 relacionamentos e atividades em nível de
cadeia de suprimentos setorial internacional
Estudo experimental em canal aerodinâmico
3018 de uma edificação voltada à geração de
energia eólica
Seleção de progênies de Ilex Paraguariensis
ST. Hil. (erva-mate) e avaliação de
2991 metabólitos secundários e atividade
antioxidanteAvaliação da atividade
antioxidante in vitro e in vivo de extratos de Il
Literatura Brasileira e Africana: a
2466 representação da história na ficção
contemporânea
3004

Estudo químico e farmacológico das partes
aéreas de Urera Baccifera

Soluções de Caráter Analítico para
2446 Escoamentos de Gases Rarefeitos em Dutos
Cilíndricos
Manejo de irrigação em Feijão, submetido a
diferentes épocas e doses de adubação
2449
nitrogenada em cobertura, em sistema de
plantio direto.
Utilização sensores de gases de baixo custo
2986 (nariz eletrônico) para detecção de aromas
sintéticos em alimentos

PTB Titulo do Plano de Trabalho
Mapeamento dos relacionamentos e atividades
3926 em nível de cadeia de suprimentos do setor
moveleiro no Rio Grande do Sul
Instrumentação e experimentação em canal
aerodinâmico destinado a estudos de
3942
visualização de escoamento de uma edificação
voltada à geração de energia eólica

Orientador

Área

Adriana Troczinski
Storti

CSA PROBIC/FAPERGS ERE

Alexandre Vagtinski
de Paula

ENG PROBIC/FAPERGS ERE

Alice Teresa
Valduga

CS

PROBIC/FAPERGS ERE

LLA

PROBIC/FAPERGS FRE

Carlos Eduardo
Blanco Linares

CS

PROBIC/FAPERGS FRE

Carmo Henrique
Kamphorst

CET PROBIC/FAPERGS FRE

Cultura do Feijão com diferentes manejos de
3889 irrigação e doses de adubação nitrogenada em
cobertura.

Claiton Ruviaro

CA

PROBIC/FAPERGS SAT

Utilização sensores de gases de baixo custo
3892 (nariz eletrônico) para detecção de aromas
sintéticos em alimentos

Clarice Steffens

CA

PROBIC/FAPERGS ERE

Avaliação da atividade antioxidante in vitro e in
3901 vivo de extratos de Ilex paraguariensis St Hil
(progênies selecionadas).

3907

Literatura Brasileira e Africana: a representação Ana Paula Teixeira
da história na ficção contemporânea
Porto

Estudo dos constituintes químicos e
3919 propriedades farmacológicas da espécie Urera
baccifera
Análise Numérica de Soluções de Caráter
Analítico para Problemas envolvendo
3928
Escoamentos de Gases Rarefeitos em Dutos
Cilíndricos

Programa

Câmpus

Investigação numérica do processo de
combustão em centrais termelétricas visando
2045 à caracterização e otimização do processo:
queima de carvão pulverizado beneficiado
CE3100 e CE4500

3885

3886

3934
Aplicação de fluído supercrítico como solvente
2464
na síntese de heterocíclos
3935
3011
2469

2984
2462
2463
2467

2468

Narrativas americanas: imagens do negro na
ficção e teoria crítica afrodescendente
Políticas e práticas de formação pedagógica
para/com os docentes da URI - FW:
possibilidades emancipatórias?
Aspectos ecológicos e funcionais de
remanescentes florestais da região do Alto rio
Uruguai
Avaliação da atividade enzimática de
pectinases em fluidos pressurizados
Utilização de fumaça líquida em produtos
cárneos
Produção de pectinases através de
fermentação em estado sólido utilizando
resíduos agroindustriais
Remoção de biofilmes de Listeria
monocytogenes E Escherichia coli em tábuas
de corte de polietileno novas e usadas
empregadas na indústria de alimentos

Implementação do modelo de Soma Ponderada
de Gases Cinza - WSGG para a determinação do
coeficiente de absorção dos gases de combustão
na queima do carvão CE3100: coeficientes de
Taylor e Foster (1974)
Implementação do modelo de Soma Ponderada
de Gases Cinza - WSGG para a determinação do
coeficiente de absorção dos gases de combustão
na queima do carvão CE3100: coeficientes de
Smith et al. (1982) e
Reações Multicomponentes na Formação de
Tiazolidinonas e Oxatiolonas em Meio a Fluído
Supercrítico como Solvente.
Utilização de Fluído Supercrítico como Solvente
na Síntese e Derivatização de Diidropiridinas e
Pirimidinonas com Substituintes Halometilas

ENG PROBIC/FAPERGS ERE
Cristiano Vitorino da
Silva
ENG PROBITI/FAPERGS ERE

CET PROBIC/FAPERGS ERE
Daniel Jacintho
Emmerich
CET PROBITI/FAPERGS ERE

3933

Narrativas americanas: imagens do negro em
contos de Conceição Evaristo

Denise Almeida Silva LLA

PROBIC/FAPERGS FRE

3923

Conhecimentos Pedagógicos e Ação Docente
no Ensino Superior: uma relação possível?

Edite Maria
Sudbrack

CH

PROBIC/FAPERGS FRE

3884

O banco de sementes de uma área de proteção Elisabete Maria
ambiental. Erechim, RS.
Zanin

CB

PROBIC/FAPERGS ERE

3895

Imobilização de pectinases comerciais e
tratamento com fluído pressurizado

CA

PROBIC/FAPERGS ERE

3896 Utilização de Fumaça Líquida em Bacon

CA

PROBITI/FAPERGS ERE

Otimização da Produção de Poligalacturonases
3903 por Fermentação em Estado Sólido
Empregando Resíduos Agroindustriais

CA

PROBIC/FAPERGS ERE

CA

PROBITI/FAPERGS ERE

Eunice Valduga

Geciane Toniazzo
Avaliação da ação do ácido peracético na
3904
remoção de biofilmes de Escherichia coli

Homogeneização numérica de um material
2043 composto formado por uma matriz e uma
segunda fase particulada
Produção de amilase e protease de origem
2989
microbiana
Aspectos ecológicos e funcionais de
2984 remanescentes florestais da região do Alto rio
Uruguai

Homogeneização numérica de um material
3898 composto formado por uma matriz e uma
segunda fase particulada - PARTE 3

Gilson Francisco Paz
ENG PROBIC/FAPERGS ERE
Soares

3894 Produção de amilase de origem microbiana

Jamile Zeni

Análise de anéis de crescimento de Ocotea
odorifera (Vell.) Rohwer e Ocotea pulchella
3929
(Nees) Mez (Lauraceae) no Parque Estadual
Fritz Plaumann, SC

Jean Carlos Budke
Sistemas florestais como mitigadores de
Inventário de emissões de gases de efeito
emissões de gases de efeito estufa em
3012
3936 estufa da Marcolin Indústria Têxtil - Ano base
ambientes corporativos: balanço de carbono e
2012
qualidade ambiental
Elaboração de queijo tipo prato, iogurte e
Produção e caracterização de queijo elaborado Juliana Steffens
bebida láctea com leite de cabra e estudo de
2569
3888
viabilidade de criação de caprinos no Alto
com leite de cabra
Meneghelli
Uruguai
A Gestão Estratégica em Empresa de
Planejamento Tático e Operacional em
3897 Empresa de Pequeno Porte no Município de
Jussara Jacomelli
2450 Pequeno Porte no Município de Frederico
Westphalen - RS.
Frederico Westphalen - RS.
3010

Literaturas lusófonas: história, memória e
violência

Aproximações possíveis entre o ensino
politécnico e a pedagogia da alternância: um
3020
olhar sobre o trabalho como princípio
educativo e de emancipação
Saberes populares fazendo-se saberes
2998 escolares: um estudo envolvendo a produção
artesanal da manteiga
Diagnóstico da qualidade ambiental do rio
Rosário (Santiago, RS) mediante a aplicação
3013
de índices biológicos e análise de parâmetros
físico-químicos

CA

PROBIC/FAPERGS ERE

CB

PROBIC/FAPERGS ERE

CB

PROBITI/FAPERGS ERE

CA

PROBITI/FAPERGS ERE

CSA PROBIC/FAPERGS FRE

3931

Trauma, Memória e Narrativa na Literatura
sobre a Shoah no Brasil

Lizandro Carlos
Calegari

LLA

PROBIC/FAPERGS FRE

3945

Compreendendo o ensino politécnico e a
pedagogia da alternância

Luci Mary Duso
Pacheco

CH

PROBIC/FAPERGS FRE

3911

Saberes populares sobre a produção e
conservação da manteiga artesanal

Luciana Dornelles
Venquiaruto

CET PROBIC/FAPERGS ERE

Ludmilla Oliveira
Ribeiro

CB

Macroinvertebrados bentônicos como
3937 ferramenta de análise da qualidade ambiental
do rio Rosário (Santiago, RS)

PROBIC/FAPERGS SAT

Partição aditiva de diversidade de
macroinvertebrados bentônicos em escalas
2030
hierárquicas: implicações para a conservação
de riachos
Síntese de peneiras moleculares
nanoestruturadas utilizando diferentes
3003
líquidos iônicos como direcionadores de
estrutura
Recuperação de Solventes de Miscelas de
Óleos Vegetais / Solventes Orgânicos
2470
Utilizando Processo de Separação com
Membranas

3920

3918

3890

Processo Alternativo para Recuperação de
2471 Solventes de Miscelas de Óleos Vegetais /
Solventes Orgânicos

3891

2473 Simulação da produção de carotenóides

3913

Avaliação da influência da redução e
2999 substituição parcial de cloreto de sódio em
produtos cárneos
3008

Aplicação de biocatalisadores na produção de
3927
aromatizantes para Indústria de alimentos.

Atividades bioinseticida, antibacteriana e
2451 antifúngica de extratos aquosos e
hidroalcoólicos de folhas de Trichilia elegans
Adesão e remoção de biofilmes microbianos
2452 em utensílios industriais frente a diferentes
concentrações de sanitizantes
2448

3912

Eletrofloculação aplicada ao tratamento de
efluentes agroindustriais

3899

Avaliação do efeito do aninhamento em
comunidades de insetos aquáticos em riachos
Síntese de diferentes Líquidos Iônicos para
posterior utilização como Agentes Indutores na
Formação de Materiais Hierarquicamente
Nanoestruturados
Montagem da unidade experimental,
condicionamento e separação de miscelas óleo
de pinhão manso/n-hexano utilizando
membranas cerâmicas
Montagem da unidade experimental,
condicionamento e separação de miscelas óleo
de pinhão manso/n-hexano utilizando
membrana fibra oca
Modelagem e simulação da produção de
carotenóides por Sporidiobolus salmonicolor
CBS 2636 a partir de resíduos industriais em
biorreator
Avaliação físico-química e sensorial da redução
e substituição de cloreto de sódio em presunto
cozido
Estudos preliminares sobre atividade catalítica
da lipase comercial Novozym 435 na produção
de acetato de isoamila.
Atividade antifúngica de extratos
hidroalcoólicos de folhas de Ocotea spp

Luiz Ubiratan Hepp

CB

PROBIC/FAPERGS ERE

Marcelo Luis Mignoni CET PROBIC/FAPERGS ERE

CA

PROBIC/FAPERGS ERE

CA

PROBITI/FAPERGS ERE

CA

PROBIC/FAPERGS ERE

CA

PROBITI/FAPERGS ERE

Marcus Vinicius Tres

Mónica Beatriz
Alvarado Soares

Natalia Paroul

Rogério Luis
Adesão e remoção de biofilmes de Salmonella sp. Cansian
3900 em facas de desossa industriais novas e usadas,
frente a diferentes concentrações de biguanida
Eletrofloculação aplicada ao tratamento de
Rogério Marcos
3914 efluentes líquidos de Lacticínios - Ensaios em
Dallago
Fluxo Contínuo

CET PROBIC/FAPERGS ERE

CB

PROBIC/FAPERGS ERE

CA

PROBITI/FAPERGS ERE

CET PROBIC/FAPERGS ERE

Igualdade isonômica e políticas públicas: um
3948 mecanismo de efetivação dos direitos de
cidadania das mulheres agricultoras familiares
Atividade abortificante e estrogênica do
Atividade estrogênica do extrato etanólico de
extrato etanólico de extrato etanólico de
3924 Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek em ratas
Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek em ratos
ovariectomizadas
Preparo de uma formulação tópica contendo
Caracterização químico-física do creme de uso
óleo essencial da Ruta Graveolens L. (arruda) 3925 tópico contendo óleo essencial da Ruta
e avaliação cicatrizante em ratos Wistar
graveolens L. (arruda) em ratos Wistar
Políticas de avaliação em larga escala: o
O ENADE no contexto da gestão dos cursos
ENADE no contexto da gestão dos cursos
3947 superiores: análise das políticas de avaliação
superiores
em larga escala
Produtividade primária e decomposição em
Dinâmica da decomposição foliar em
sistemas florestais na região do Alto Uruguai
monoculturas de arbóreas e remanescentes
3932
Gaúcho: indicadores de seqüestro de carbono
florestais nativos na região do Alto Uruguai
e qualidade ambiental
Gaúcho

2987 Igualdade isonômica e políticas públicas

2476

2479

3022

2472

Rosângela Angelin

CSA PROBIC/FAPERGS SAN

CS

PROBIC/FAPERGS ERE

CS

PROBITI/FAPERGS ERE

CH

PROBIC/FAPERGS FRE

Tanise Luisa Sausen CB

PROBIC/FAPERGS ERE

Silvane Souza
Roman

Silvia Regina Canan

Erechim, 11 de julho de 2013.

