EDITAL Nº 18/UNOESC-R/2015
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO

O Reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc, Prof. Aristides
Cimadon, por meio de suas atribuições regimentais e estatutárias, homologa o
resultado do processo seletivo das bolsas de Iniciação em Pesquisa Científica e
Tecnológica,

dos

Programas

PIBIC

e

PIBITI,

do

Conselho

Nacional

de

Desenvolvimento Tecnológico (CNPq), cota de 2015/2016, de acordo com o Edital nº
18/UNOESC-R/2015.

a) Anexo I – Aprovados no PIBIC.
b) Anexo II – Aprovados no PIBITI.
c) Anexo III – Orientações para cadastramento do bolsista no sistema de pagamento do
CNPq.

Registre-se e publique-se.
Joaçaba (SC), 31 de julho de 2015.

Prof. Aristides Cimadon,
Reitor da Unoesc.

ANEXO I - PIBIC/CNPq
Ciências das Humanidades
Unoesc de Joaçaba:
Pesquisador(a)
Responsável(a)

Bolsista

Título do Projeto de Pesquisa
Políticas de educação superior e
formação de professores: tendências
curriculares
na
formação
do
universitário/ a visão dos docentes do
curso de Pedagogia da Unoesc – Campus
de Capinzal
Impacto das propostas curriculares
enquanto
Políticas
Educacionais
Catarinenses nos cursos de Pedagogia da
UNOESC - Campus de Capinzal e de
Campos Novos/SC.

Maria de Lourdes Pinto
de Almeida

João Tomaz dos
Santos Neto

Maria de Lourdes Pinto
de Almeida

Laysa Corrêa de
Melo

Maria Teresa Ceron
Trevisol

Uesley Soccol

Ortenila Sopelsa

Educação
superior
e
formação
Jaqueline Ferrari continuada: processos de ensino e
aprendizagem na docência.

Bullying na Escola: compreensão de
adolescentes portugueses e brasileiros

Unoesc de São Miguel do Oeste:
Pesquisador(a)
Responsável(a)
Clenio Lago

Bolsista

Daniel Nunes

Título do Projeto de Pesquisa
Atividades integrativas como superação
da fragmentação dos conhecimentos e do
humano nos processos de ensino e
aprendizagem.

Unoesc de Videira:
Pesquisador(a)
Responsável(a)

Bolsista

Título do Projeto de Pesquisa

Marilda Pasqual
Schneider

Elidiane De
Souza

Políticas de accountability educacional
no Brasil: textos paradigmáticos.

Marilda Pasqual
Schneider

Políticas de melhoria da qualidade na
Greiciéli Cristina
educação básica: potencialidades na rede
Hanauer
pública municipal catarinense.

Unoesc de Xanxerê:
Pesquisador(a)
Responsável(a)
Simone Sehnem

Bolsista
Lady Diana
Cardoso

Título do Projeto de Pesquisa
Mudanças climáticas: uma análise das
publicações científicas, limitações e
oportunidades.

Unoesc de Chapecó:
Pesquisador(a)
Responsável(a)
Carlos Luiz Strapazzon

Bolsista

Título do Projeto de Pesquisa

Liberdades e desenvolvimento social nos
Ariane Zamodzki Brics: direitos humanos e fundamentais
em perspectiva comparada.

Ciências da Vida
Unoesc de Joaçaba:
Pesquisador(a)
Responsável(a)

Bolsista

Geisson Marcos Nardi

Letícia Cardozo
Baldissera

Glauber Wagner

Elton Orlandin

Jane Mary Lafayette
Neves Gelinski
Tamara Pereira Felício

Mariê
Scortegagna
Chiavini
Paola Cristie
Marcon Miotto

Título do Projeto de Pesquisa
Avaliação da imunogenicidade de
peptídeos da proteína GP63 de
Trypanosoma rangeli e aplicabilidade no
diagnóstico sorológico.
Estudo da fauna de flebotomíneos
(diptera: psycodidae: flebotominae) em
municípios do oeste de Santa Catarina,
Brasil.
Potencial de Inibição de extrato de
Cranberry sobre isolados clínicos
bacterianos e de infecções urinárias.
Qualidade fisiológica de sementes de
soja com uso da dessecação pré-colheita.

Unoesc de São Miguel do Oeste:
Pesquisador(a)
Responsável(a)

Bolsista

Sandra Fachineto

Dominique
Beltrame

Sirlei Favero Cetolin

Maiara Dais
Schoeninger

Tiago Mateus Andrade
Vidigal

Bárbara Lidiane
Kummer
Mallmann

Título do Projeto de Pesquisa
Efeitos de um programa de exercícios
físicos sobre a aptidão física relacionada
à saúde e marcadores bioquímicos de
pacientes com insuficiência renal
crônica.
Sexualidade e Gênero: um estudo com
mulheres agricultoras no Ambulatório
Regional de DST/HIV/AIDS de São
Miguel do Oeste/SC.
Teste do micronúcleo e ensaio cometa
em tilápia (Oreochromis niloticus) e
carpa
(Cyprinus
carpio),
como
biomarcadores da contaminação aquática
por efluentes da atividade agrícola no
município de São Miguel do Oeste/SC.

Unoesc de Videira:
Pesquisador(a)
Responsável(a)

Bolsista

Cesar Milton Baratto

Suelyn Helma
Schmitz

Claudriana Locatelli

Camila
Alexandra
Anssolin
Luchese

Título do Projeto de Pesquisa
Otimização da produção de βgalactosidase de Lactobacillus sp. e
aplicação na obtenção de produtos com
baixos teores de lactose.
Investigação do potencial mutagênico e
expressão de proteínas relacionadas a
apoptose bax, bcl2 e p53 em células da
medula óssea e do sangue periférico de
animais expostos ao glifosato.

ANEXO II - PIBITI
Ciências da Vida
Unoesc de Joaçaba:
Pesquisador(a)
Responsável(a)
Glauber Wagner

Bolsista

Título do Projeto de Pesquisa

Caracterização molecular de uma
Cristiane Pereira
proteína hipotética de superfície de
Vargas Cousseau
Trypanosoma rangeli.

Unoesc de São Miguel do Oeste:
Pesquisador(a)
Responsável(a)
Eliane Maria de Carli
Eliane Maria de Carli
Simone Canabarro
Palezi

Bolsista

Título do Projeto de Pesquisa

Elaboração de macarrão com alto valor
nutricional e com uso de subprodutos
agroindustriais de baixo custo.
Elaboração de salame italiano com
Tauany Rocha
substituição parcial de sódio.
Elaboração de linguiça com reduzido
Jhennifer Siviero teor de gordura e adicionada de
concentrados proteicos de soro de leite.
Gabriela Gardin

Unoesc de Videira:
Pesquisador(a)
Responsável(a)
Claudriana Locatelli
Jane Mary Lafayette
Neves Gelinski
Jean Carlo Salome dos
Santos Menezes

Bolsista

Título do Projeto de Pesquisa

Atividade antimicrobiana e citotóxica do
Julia Liz da Silva ácido gálico, resveratrol e quercetina
contra bactérias promotoras da acne.
Determinação da qualidade de produtos
Micheli
cárneos sob atmosfera controlada ou
Casagrande
modificada durante SHELF-LIFE.
Produção de coagulantes férricos a partir
do óxido férrico resultante do processo
Sidnei Piccoli
de ustulação da Pirita Presente em
Rejeitos da Mineração de Carvão.

Unoesc de Xanxerê:
Pesquisador(a)
Responsável(a)

Bolsista

Mauricio Vicente Alves

Aline Rodrigues

Tiago Goulart Petrolli

Anderson
Tiecher
Simionatto

Título do Projeto de Pesquisa
Avaliação do potencial de lixiviação de
poluentes devido à adição de cinza de
biomassa florestal no solo para fins
agrícolas.
Avaliação da adição de 1,25-diidroxiVitamina D em substituição as fontes
comerciais de vitamina D em dietas de
frangos de corte.

Ciências Exatas e Tecnológicas
Unoesc de Joaçaba:
Pesquisador(a)
Responsável(a)

Bolsista

Título do Projeto de Pesquisa

Projeto de um sistema para corte de asas
de poliuretano expandido com perfil
Douglas Roberto Zaions Matheus Schmitz
aerodinâmico para veículos aéreos não
tripulados de asa fixa.

Unoesc de Videira:
Pesquisador(a)
Responsável(a)
Cesar Milton Baratto

Bolsista

Título do Projeto de Pesquisa

Imobilização de lipases microbiana em
Grégori de Souza suportes hidrofóbicos para a produção de
biodiesel.

Anexo III
ORIENTAÇÕES PARA CADASTRAMENTO DO BOLSISTA NO
SISTEMA DE PAGAMENTO DO CNPq
Conforme normas do Conselho Nacional Desenvolvimento Tecnológico (CNPq),
destacamos que o não cumprimento das orientações deste anexo, nas datas apuradas,
implicará ao não cadastramento da bolsa e, consequentemente, a não efetivação do
pagamento do bolsista, sem o direito de reaver o(s) pagamento(s) perdido(s).
1. Os Currículos Lattes do professor orientador e do bolsista devem estar atualizados
na Plataforma Lattes, em especial as informações do CPF e endereço de e-mail. O
CNPq orienta aos bolsistas para não cadastrem contas de e-mails “hotmail”. Ao final
das atualizações do currículo na Plataforma Lattes, certificar-se de que as informações
foram devidamente enviadas ao CNPq, assinalando a opção: Existem alterações
realizadas em seu currículo que ainda não foram enviadas ao CNPq, deseja enviar?,
finalize clicando em “enviar”. Se este procedimento de atualização não for finalizado
corretamente, a Pró-reitoria de PPGE não conseguirá incluir o currículo no sistema de
pagamento do CNPq.
2. O bolsista do PIBIC ou PIBITI precisa ter seu nome incluído na Plataforma do
Diretório de Grupo de Pesquisa (CNPq). A inclusão é realizada pelo líder do grupo de
pesquisa no qual projeto aprovado está vinculado, o prazo para realizar este
procedimento é até 12/08/2015.
3. Abertura da conta-corrente: Prazo de 03 a 07 de agosto de 2015.
O bolsista deve solicitar a abertura de uma conta-corrente, pessoa física, em
qualquer agência do Banco do Brasil, NÃO é permitido pelo CNPq: contasalário/conta-poupança e/ou conta conjunta. Caso o bolsista tenha uma conta ativa,
dentro dos critérios acima, não precisa abrir nova conta. Para aqueles que necessitam
abrir uma conta, o Banco do Brasil indica ao correntista efetue qualquer movimentação
bancária simples para esta conta seja “ativada”.
4. No período de 10 a 12 de agosto de 2015, o bolsista estará recebendo um e-mail
do CNPq, com um link de acesso, que vai direcioná-lo ao preenchimento do “Termo de
aceite on line”. O termo solicitará a confirmação dos dados pessoais e o número da
conta corrente do bolsista no Banco do Brasil. IMPORTANTE: Caso o aluno não
receba o e-mail do CNPq até 12 de agosto, deve acessar com urgência o link:
http://efomento.cnpq.br/efomento/autenticacao.jsp?id=0, entrar com o seu CPF e
senha do currículo lattes e preencher o “Termo de Aceite” manualmente, seguindo
as instruções indicadas no próprio site.
5. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria da Pró-reitoria de
Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da Unoesc, Kátia Lopes, nos contatos: (49) 35512012, e-mail: proppg@unoesc.edu.br.

