Projetos Classificados no Edital 03/2013 – Frederico Westphalen
PJT
2643

2756
2322

2249

TITULO_PROJETO
Comunidadews terapéuticas como forma de
tratamento para tratamento de drogas e/ou alcool e
reiserçõa socila: percepção dos usuários
Perfil Epidemiológico e Social de paciente
psiquiatricos internados no Hospital Santa
Terezinha de Palmitinho
O livro didático no Ensino Médio: ênfase para os
gêneros textuais ou para a gramática?
Estudo das Etapas de Elaboração do Projeto
Arquitetônico, visando a construção de uma
metodologia aplicável às disciplinas de Projeto de
Arquitetura

PTB TITULO_PLANO
3399 Plano de Bolsista

3588 Plano de Trabalho do Bolsista
3641

3624

Estudo da composição fitoquímica e investigação
farmacológica de Urera baccifera coletada no
município de Frederico Westphalen-RS

3708

2740

Cadeias referenciais e referenciação: novos modos
de textualidade para melhor compreender e
produzir textos

3561

3473

2698

Ensino de literatura: uso de tecnologias de
informação e comunicação no processo de ensinoaprendizagem de literatura

Relações entre literatura e história: a narrativa
Angolana do século XX

AREA PROGRAMA
CS

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

LLA

PIIC/URI

Adriana Rotolli

2840

2699

COORDENADOR

Reflexões acerca das concepções de gramática
presentes em livros didáticos do Ensino Médio
Estudo das Etapas de Elaboração do Projeto
Arquitetônico, visando a construção de uma
metodologia aplicável às disciplinas de Projeto
de Arquitetura
Investigação fioquímica preliminar e
farmacológica sobre a atividade ansiolítica e
analgésica dos diferentes extratos e frações de
Urera baccifera
O fenômeno referenciação e cadeias
referenciais: construindo sentidos no gênero
artigo de opinião
Ensino de literatura: uso Hot Potatoes e Cmap
Tools como tecnologias de informação e
comunicação no processo de ensinoaprendizagem de literatura

Ensino de literatura: uso de blogs e portal do
professor como tecnologia de informação e
3474
comunicação no processo de ensinoaprendizagem de literatura
3472

Relações entre literatura e história: a narrativa
Angolana do século XX

Adriane Ester Hoffmann

Alessandra Gobbi Santos ENG

PIIC/URI

Ana Cristina Stein

CS

REDES/URI

Ana Lucia Gubiani Aita

LLA

PIIC/URI

LLA

PIBIC/CNPq

LLA

PIIC/URI

LLA

PIIC/URI

Ana Paula Teixeira Porto

2821

1

2228

A cultura camponesa e a reconstruçao territorial
rural do médio Alto Uruguai Gaúcho: práticas de
economia solidária e produção de alimentos
saudáveis

A cultura camponesa e a reconstrução territorial
3684 rural do médio Alto Uruguai Gaúcho: economia
solidária e produção de alimentos saudáveis

Antônio Carlos Moreira

CH

PIIC/URI

Colônia Guarita: Cem Anos de História 1917-2017

3398 Aspectos significativos da Colonia Guarita - RS

Breno Antônio
Sponchiado

CH

MEMÓRIA/URI

ENG

PIIC/URI

CET

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

CB

REDES/URI

CB

REDES/URI

CS

PIIC/URI

CS

PIBIC/CNPq

CH

PIIC/URI

Desenvolvimento de um servidor de controladores
para otimização de processos de secagem
Processo de ensino-aprendizagem da matemática,
nas reservas indígenas da região noroeste do Rio
Grande do Sul, sob a perspectiva da
Etnomatemática
Prevalência de Depressão Geriátrica em idosos
hospitalizados

2786

2790

2677

Morfo-anatomia e histoquímica de plantas
medicinais ou com potencial medicinal

2800

3637

Desenvolvimento de modelos de simulação para
processos de secagem

Perfil do professor de matemática, das reservas
3642 indígenas, da região noroeste do Rio Grande do
Sul
Prevalência de Depressão Geriátrica em idosos
hospitalizados
Morfo-anatomia e histoquímica de folhas e
3655 tubérculos de Tropaeolum pentaphyllum Lam.
(Tropaeolaceae)
Morfo-anatomia e histoquímica de folhas de
3656 Lantana fucata Lindl. e Lantana trifolia L.
(Verbenaceae)
3450

Análise sazonal, atividade antimicrobiana e
antioxidante dos constituintes químicos presentes
em plantas pertencentes ao gênero Lantana

3489

2713

Estudo químico e farmacológico das partes aéreas
de Tropaeolum pentaphyllum Lam.

Estudo dos constituintes químicos e
3492 propriedades farmacológicas da espécie
Tropaeolum pentaphyllum Lam

2623

Cuidar da vida educando o humano

3357 Cuidar da vida educando o humano

2321

Aplicação de heurísticas e metaheurísticas ao
problema roteamento de veículos

2250

Varas de Dependência Química

2290

1

Implementação condicionada a aprovação do CEP

Análise sazonal dos constituintes químicos
presentes em Lantana camara

Aplicação das metaheurísticas busca tabu e
3540 algoritmo genetico ao problema de roteamento
de veículos
Varas de dependência química: uma investigação
3378 sobre o tratamento disponibilizado ao dependente
químico no Poder Judiciário e na área da saúde

Camila Nicola Boeri

Carla Argenta

Carla Maria Garlet de
Pelegrin

Carlos Eduardo Blanco
Linares

Claudionei Vicente
Cassol

Clicéres Mack Dal Bianco ENG

PIIC/URI

Daniel Pulcherio
Fensterseifer

PIIC/URI

CSA

2827

2304
2753

2224

2753

2767

2331

2791

2818
2690

Narrativas americanas: imagens do negro em
contos brasileiros e anglo-caribenhos
contemporâneos - Fase II: Estudo de Autor

Narrativas americanas: imagens do negro na
3693 coletânea de contos Everything Is Now, de
Michelle Cliff

Mudança terapêutica na Psicoterapia Breve
Estudo empírico sobre a mudança terapêutica na
Psicodinâmica em adolescentes com Transtorno de 3497
Psicoterapia Breve Psicodinâmica
Estresse Pós Traumático
Produção de discursos de gênero na mídia
Produção de discursos de gênero na mídia
3586
impressa (re)significados na educação
impressa e seus atravessamentos na educação
Políticas de apoio à Formação Docente:
3392
Políticas de apoio à formação docente no Brasil: o
impactos na gestão e na prática pedagógica
estado protagonista e/ou regulador
Políticas de Formação Docente e Ciclo de
3391
Políticas: diálogos possíveis
Produção de discursos no cotidiano: estudos de
Produção de discursos de gênero na mídia
3582
impressa (re)significados na educação
gênero em questão
Análise do processo de desenvolvimento da
região o Médio Alto Uruguai - RS - Levantamento
3603
dos diagnósticos e planos de desenvolvimento
Análise do processo de desenvolvimento da região
do COREDE
o Médio Alto Uruguai - RS
Análise do processo de desenvolvimento da
região o Médio Alto Uruguai - RS - Levantamento
3604
dos indicadores de desenvolvimento dos
municípios
Doses letais e subletais de óleos essenciais
Potencial de óleos essenciais extraídos de Citrus
sinensis e Citrus bergamia no controle de larvas de 3529 extraídos de Citrus sinensis L. e Citrus bergamia
Aedes aegypti
L. no controle de larvas de Aedes aegypti L.
Potencial inseticida larvicida dos óleos essenciais
Potencial inseticida /larvicida dos óleos
extraídos de plantas do gênero Lantana l. no
3643 essenciais extraídos de plantas do gênero
controle de Aedes aegypti l. mosquito causador da
Lantana L. no controle de Aedes aegypti L.
dengue
O direito penal contramajoritário e a proteção
O direito penal contramajoritário e a proteção
3681
diferenciada da mulher
diferenciada da mulher
Refletindo o parfor da URI - Câmpus de
PARFOR DA URI - Câmpus de Frederico
Westphalen: refletindo a partir do olhar do
3461 Frederico Westphalen a partir do olhar do
professor-acadêmico em formação
professor-acadêmico em formação

Denise Almeida Silva

LLA

PIBIC/CNPq

Denise Zanatta

CH

PIIC/URI

Edinara Michelon
Bisognin

CH

PIIC/URI

CH

PIIC/URI

CH

PIBIC/CNPq

CH

PIIC/URI

CA

REDES/URI

CA

REDES/URI

CB

REDES/URI

CB

REDES/URI

Jean Mauro Menuzzi

CSA

PIIC/URI

Juliane Claudia Piovesan

CH

PIIC/URI

Edite Maria Sudbrack

Eliane Cadoná

Gelson Pellegrini

Gerônimo Rodrigues
Prado

2700

2

Patrimonio histórico e cultural: o cooperativismo,
identidade tradicional e moderna no Município de
Frederico Westphalen.
Cinética de degradação da fluoxetina utilizando os
processos fenton, foto-fento e fotocatálise
heterogênea
A proteção e gestão dos ativos intelectuais na
universidade
Literatura e violência na ficção Brasileira do Século
XX e XXI

2337
2292
2300

Cooperativas de crédito: modalidades de crédito
e formas de divulgação para a atividade agrícola
Cooperativas agrícolas: análise histórica e social
3476
da criação e atualidade, estudo de caso

3475

3717
3495
3479

2701

3478
Literatura, ensino e livro didático: reflexões leitura e
formação do leitor no ensino médio
3477

2236

A pedagogia da alternância e os CEFFAs:
possibilidades socioeducativas de enfrentamento
para as situações problemas na agricultura familiar
nos municípios do território do Médio Alto Uruguai

3519

Iniciação científica: saberes investigativos
diferenciados para a formação Stricto-Sensu?

3514

2720

A Contribuição da Formação por Alternância na
Sucessão da Agricultura Familiar.
Os sistemas de gestão em unidades de produção
agropecuária com base familiar na Região do
Médio Alto Uruguai

2252
2714

Herpetofauna Urbana de Frederico Westphalen –
RS

2801

Imaginário, memória e identidade em traduções de
Dom Quixote De La Mancha ao Português:Uma
análise comparativo-discursiva de perdas e ganhos
à luz da Análise do Discurso

2298

2

Implementação condicionada a aprovação do CEP

3439
3493
3657
3658

3602

Cinética de degradação da fluoxetina utilizando o
Leandro Greff da Silveira
processo oxidativo avançado foto-fenton
O papel dos NITTs na proteção e gestão da
propriedade intelectual
Literatura e violência no romance brasileiro
contemporâneo
Formação do leitor, literatura, ensino
Literatura, ensino e livro didático no ensino
médio
Possibilidades socioeducativas de enfrentamento
para as situações problemas na agricultura
familiar nos municípios do território do Médio Alto
Uruguai
A iniciação científica na URI - Campus de
Frederico Westpahlen: saberes investigativos em
destaque
A experiência da Casa Familiar Rural na região
de Frederico Westphalen
Os sistemas de gestão em unidades de
produção agropecuária com base familiar na
Região do Médio Alto Uruguai
Reptilofauna Urbana de Frederico Westphalen –
RS
Anurofauna Urbana de Frederico Westphalen RS
Imaginário, memória e identidade em traduções
de Dom Quixote De La Mancha ao
Português:Uma análise comparativo-discursiva
de perdas e ganhos à luz da Análise do Discurso

CH

PIBIC/CNPq

CH

REDES/URI

CET

PIIC/URI

CSA

REDES/URI

LLA

PIIC/URI

LLA

PIIC/URI

LLA

PIBIC/CNPq

CH

REDES/URI

CH

PIBIC/CNPq

CA

PIIC/URI

CA

PIIC/URI

CB

REDES/URI

CB

REDES/URI

LLA

PIIC/URI

Jussara Jacomelli

Liliana Locatelli

Luana Teixeira Porto

Luci Mary Duso Pacheco

Luis Pedro Hillesheim

Marcelo Carvalho Da
Rocha

Maria Thereza Veloso

2811

2639

Discursos, intertextualidades, transculturalidades
Avaliação das Competências de graduandos de
Enfermagem para atendimento a idosos na
Atenção Primária à Saúde
Gêneros midiáticos e variação linguística: Análise
Reflexiva, Variação Linguística e Gêneros textuais
Gêneros Textuais Reportagem e Editorial:
interfaces dialógicas
Época de florescimento e qualidade de frutos de
diferentes espécies cítricas da região do Médio Alto
Uruguai

"FICÇÕES", de Jorge Luis Borges, em
3675 português: uma análise transcultural sob a ótica
discursivo-linguística
3393 Plano de Bolsista

Estratégias colaborativas para a efetivação do
3408
estudo e da aprendizagem na academia
Análise sazonal, atividade antimicrobiana e
antioxidante dos constituintes químicos presentes
3547
em plantas pertencentes ao gênero Piper
Composição Química-bromatológica das Sementes
3544
de Três Espécies de Lupinus

O estudo da variação linguística nos gêneros
midiáticos: Charges e Canções
Gêneros Textuais Reportagem e editorial:
interfaces dialógicas
Época de florescimento e qualidade de frutos de
diferentes espécies cítricas da região do Médio
Alto Uruguai
Teor e rendimento de óleo essencial no peso
fresco de parte aérea e tubérculos de
Tropaeolum pentaphyllum Lam. (Crem), em
função da calagem e adubação orgânica e
mineral
A internalização dos tratados de direitos humanos
no ordenamento jurídico brasileiro
Desenvolvimento e avaliação de cápsulas
contendo fármaco de baixa solubilidade e
diferentes excipientes em escala magistral.
Contexto Universitário: Um enfoque sobre as
estratégias de estudo e aprendizagem
Atividade antioxidante e citotóxica dos
constituintes voláteis, extrato bruto e frações
obtidas das partes aéreas de Piper aduncum
Composição Química das Sementes de Três
Espécies de Lupinus

2261

A docência universitária: contrassensos nas
políticas de formação de professores

3438

A docência universitária e as políticas de
formação de professores

2744

O PIBID no contexto das escolas-campo:
possibilidades concretas de formação docente a
partir da vivência no cotidiano escolar

A O PIBID no contexto das escolas-campo:
3566 possibilidades concretas de formação docente a
partir da vivência no cotidiano escolar

2326
2685
2281

3401
3455
3422

2771

Teor e rendimento de óleo essencial no peso fresco
de parte aérea e tubérculos de Tropaeolum
3607
pentaphyllum Lam. (Crem), em função da calagem
e adubação orgânica e mineral

2234

A internalização dos tratados de direitos humanos
no ordenamento jurídico brasileiro

3409

2739

Padronização de Excipientes em Medicamentos
Magistrais:

3559

2253
2274
2733

LLA

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

LLA

PIIC/URI

LLA

PIIC/URI

CA

PIIC/URI

CA

PIIC/URI

Renata Egert

CSA

PIIC/URI

Romeu Nedel Hilgert

CS

PIIC/URI

Rosane de Fátima Ferrari CH

PIIC/URI

Marines Aires

Marinês Ulbriki Costa

Paulo de Tarso Lima
Teixeira

Sandro Rogério
Giacomelli

CET

PIBITI/CNPq

CET

PIBIC/CNPq

CH

PIIC/URI

CH

PIIC/URI

Silvia Regina Canan

2206

Elaboração de preparações sem glúten

2205

Elaboração de manual de equivalentes e medidas
caseiras

2773

Frutas cítricas como fonte para o desenvolvimento
de protetores solares

3795 Desenvolvimento de biscoitos isentos de glúten
Construção de um guia ilustrativo com medidas
3794 caseiras padronizadas e indicadores de correção
e cocção
Preparo de extratos como fonte para o
3610 desenvolvimento de protetores solares a partir de
Frutas cítricas

Thaís da Luz Fontoura
Pinheiro
Verciane Shineider
Cezarotto

CS

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

CS

PIIC/URI

Erechim, 1° de julho de 2013.

