Ato da Diretoria Executiva 091/2012
Chamada de Projetos 12/2011
PROGRAMA DE BOLSAS DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA
A Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do
Estado do Paraná torna público o resultado da aprovação das solicitações para o “Programa de Bolsas de
Produtividade em Pesquisa”.
Resultados
IES

Prot

Título do Projeto

Coordenador

ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA
Choques de produtividade e os fluxos de investimentos estrangeiros para o
Brasil

Maria Helena Ambrósio
Dias

UEM

8055

UEM

19010 Migração no Paraná: diferenças regionais de renda

UFPR

19230

O comportamento da geração y e sua influência na adoção e performance de
práticas de controle gerencial nas organizações

Márcia Maria dos Santos
Bortolocci Espejo

UEM

24825

Pagamento e endividamento: análise dos antecedentes da inadimplência dos
devedores

Valter Afonso Vieira

UEL

25222

Competências e Sustentabilidade Organizacional: aproximando,
compreendendo e integrando conceitos, princípios e práticas

Luciano Munck

Marina Silva da Cunha

ARQUITETURA E URBANISMO
Cidade digital estratégica: formas e modelos de implantação em municípios e
prefeituras paranaenses

PUC

22258

UFPR

25326 Usabilidade: intuitividade de uso com enfoque na segurança do usuário

Denis Alcides Rezende
Maria Lucia Leite Ribeiro
Okimoto

CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Bioacumulação e biodisponibilidade de ferro em micélio e cogumelo de
pleurotus ostreatus

Giani Andrea Linde
Colauto

UNIPAR

13336

IAPAR

Desenvolvimento de cultivares de café resistentes aos NEMATÓIDES
17459 MELOIDOGYNE PARANAENSIS, M. EXIGUA E M. INCOGNITA, adaptadas ao Gustavo Hiroshi Sera
estado do Paraná.

Unioeste

18659

Dinâmica espaço temporal do ictioplâncton em um trecho lótico do rio Paraná
sob influência de barramentos

Paulo Vanderlei Sanches

Unioeste

20611

Desenvolvimento de tecnologia para sementes e mudas de espécies lenhosas
nativas na área de influência do reservatório da hidroelétrica itaipu binacional

Marlene De Matos
Malavasi

UNIPAR

Contenção farmacológica e anestesia dissociativa de mamíferos domésticos e
selvagens pela associação de agonistas de receptores adrenérgicos alfa2 a
21203
anestésicos dissociativos, em doses calculadas por meio de extrapolação
alométrica

UEM

21951

Suscetibilidade e potencialidade do crambe (CRAMBE ABYSSINICA) para o
controle de fitonematoides na cultura da soja

Mapeamento de estágios sucessionais da floresta ombrófila mista utilizando
Unicentro 22587 uma plataforma cognitiva open source para a interpretação automáticaq em
imagens digitais de alta resolução
Unioeste

22661

Viabilidade da geração de eletricidade com conjunto motor gerador a biogás
numa propriedade rural conectada a rede
www.FundacaoAraucaria.org.br

José Ricardo Pachaly
Claudia Regina Dias
Arieira
Paulo Costa de Oliveira
Filho
Samuel Nelson Melegari
de Souza

“Estudo comparativo de técnicas imunológicas e moleculares para detecção do
Adriano de Oliveira
Unicentro 22854 vírus da doença de newcastle em amostras teciduais de pombos (COLUMBA
Torres Carrasco
LIVIA) e galinhas (GALLUS GALLUS) experimentalmente infectados”
Arranjo produtivo e econômico de produção de biodiesel pela agricultura
familiar em área de assentamento no oeste do Paraná

Reginaldo Ferreira
Santos

Unioeste

23587

Unioeste

23693 Suplementação de vitamina a em dietas para o jundiá rhamdia voulezi

UEM

23817

Validação de equações de predição dos valores de energia metabolizável do
farelo de soja para suínos

Paulo Cesar Pozza

UEPG

23839

Tempo de implantação do sistema plantio direto e atributos físicos de
cambissolos háplicos da região centro-sul do Paraná

Neyde Fabíola Balarezo
Giarola

Altevir Signor

Unicentro 23936

Avaliação bioeconômica da cultura do trigo (TRITICUM AESTIVUM CV. UMBU)
Mikael Neumann
para produção de grãos e silagem submetida a regime de cortes.

UFPR

23952

Desenvolvimento de bioprocessos para obtenção de componentes de aromas e Adriane Bianchi Pedroni
fragrâncias de interesse industrial
Medeiros

Unioeste

24391 Resíduo de cervejaria seco na dieta de bovinos leiteiros

UFPR

24413

Definição de critérios para avaliação e seleção de genótipos de trigo para
biofortificação em selênio

Milton Ferreira de
Moraes

UFPR

24598

Acúmulo e depuração de toxinas algais em espécies cultiváveis de moluscos
BIVALVES

Luiz Laureno Mafra Jr.

UEL

24862

Padronização do sistema taqman para detecção e quantificação de
SALMONELLA E CAMPYLOBACTER em alimentos por pcr em tempo real

Tereza Cristina Rocha
Moreira de Oliveira

UNIPAR

24942 Viabilidade e estabilidade de linhagens de agaricus blazei criopreservadas

Nelson Barros Colauto

Unioeste

24945 Pré-processamento de feijão comum para redução de tempo de cozimento

Silvia Renata Machado
Coelho

UEL

Suco de maçã simbiótico com oligofrutose como substituto de açúcar: influência
Sandra Helena
24948 da cultura probiótica e oligofrutose nas características físico-químicas e
Prudencio
microbiológicas e na aceitação sensorial

UEM

24959

UFPR

Enrriquecimento nutricional e aumento da sobrevivência de larvas do
25013 PSEUDOPLATYSTOMA CORUSCANS X PSEUDOPLATISTOMA FASCIATUM Leandro Portz
(SURUBIM).

UEM

25032

Maximiliane A. Zambom

Avaliação da resistência de diferentes clones de ´PÊRA` (CITRUS SINENSIS) À William Mário de
XANTHOMONAS CITRI SUBSP. CITRI
Carvalho Nunes

Fixação biológica de nitrogênio em genótipos de feijão-comum submetidos à
inoculação com diferentes estirpes de bactérias na região noroeste do Paraná.

Carlos Alberto de Bastos
Andrade

Unicentro 25053

estudo dos parâmetros técnicos na produção de chapas de partículas tipo
ORIENTED STRAND BOARD (OSB) utilizando resíduos de madeira.

Éverton Hillig

UEL

25064

Desenvolvimento de embalagens biodegradáveis a partir de amido de
mandioca e resíduos fibrosos da agroindústria

Suzana Mali de Oliveira

Unioeste

25086 Curva de crescimento, produção e acúmulo de nutrientes em pinhão manso

UEPG

25099

Controle genético da resistência à antracnose do colmo em linhagens
endogâmicas de milho tropical

Rodrigo Rodrigues
Matiello

Unioeste

Tratamento de efluente de abatedouro e frigorífico de aves em reator
25143 combinado anaeróbio-aeróbio de fluxo contínuo visando à remoção de matéria
orgânica e à nitrificação

Simone Damasceno
Gomes

IAPAR

25179 Avaliação do tratamento de sementes visando o controle de fitonematoides

Andressa Cristina
Zamboni Machado

UEM

25187

Maria do Carmo Lana

Efeito da metionina e do estresse térmico agudo sobre a expressão gênica, proEliane Gasparino
dução de ros e atividade enzimática no músculo e fígado de frangos de corte.
www.FundacaoAraucaria.org.br

UFPR

25193

Análise da diversidade bacteriana da rizosfera e de endofíticos associados à
cultura do trigo

Leonardo Magalhães
Cruz

Unicentro 25204

Validação de marcadores e postulação de genes para resistência à ferrugem da
Paulo Roberto Da Silva
folha em cultivares e linhagens brasileiras de trigo

IAPAR

25214

Plataforma núcleo 1 – sistema on-line para controle de sementes genéticas de
cereais de inverno

Unioeste

Associação de bactérias diazotróficas e promotoras de crescimento vegetal
25233 com a cultura trigo e suas relações com a adubação nitrogenada e deficiência
hídrica: aspectos fisiológicos e bioquímicos

UFPR

25249

Unioeste

25251 Estruturas de comunidades de peixes em reservatórios neotropicais

UEPG

25258

Intensificação ecológica e adubação nitrogenada para alta produtividade de
milho em ponta grossa

Adriel Ferreira da
Fonseca

UEL

25316

uso da espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS) como ferramenta para
caracterização química e mineralógica de solos da região norte do paraná.

Osmar Rodrigues Brito

IAPAR

25353

Transformação genética de citros visando resistência a estresses abióticos
através do acúmulo do aminoácido PROLINA

Eduardo Fermino Carlos

UEL

25362

Adubação nitrogenada e sulfatada em cobertura no rendimento e qualidade de
grãos em cultivares de trigo

Ines Cristina de Batista
Fonseca

Extrato de própolis para tilápias do nilo nas fases iniciais de cultivo submetidas
ao desafio sanitário

Deoclecio Domingos
Garbuglio
Vandeir Francisco
Guimarães
Lilian Dena Dos Santos
Pitágoras Augusto Piana

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
UFPR

10857

Restauração da floresta atlântica no paraná: resiliência florestal e manejo de
pastagens abandonadas

Márcia Cristina Mendes
Marques

UEL

22685

Efeito de polissacarídeos e frações isolados de cogumelos e planta na
replicação viral

Rosa Elisa Carvalho
Linhares

UFPR

22745

Transcriptoma de phaseolus vulgaris durante interação com rhizobium sp.
ngr234

Roseli Wassem

UFPR

22750 Padronização de um modelo para o estudo da enxaqueca em ratos

UFPR

23124

Efeitos dos plastificantes di-butil ftalato(dbp) e di-etilhexil ftalato (dehp) em
modelos animais de hipersensibilidade de contato

Anderson Joel Martino
Andrade

UFPR

23170

Toxinas loxoscélicas recombinantes: perfil funcional e estrutural para uso
biotecnológico (ASTACINA, HIALURONIDASE E TCTP)

Andrea Senff Ribeiro

UEL

24003 Estudo citogenético de loricariinae: loricariichthys e rineloricaria

UEL

24351

Papel do nitroprussiato na resposta inflamatória induzida contra leishmania
amazonensis

Wander Rogerio
Pavanelli

UEL

24486

Estudo da diversidade e desenvolvimento de um banco de GENES CRY DE
BACILLUS THURINGIENSIS

Gislayne F. L. Trindade
Vilas-Bôas

Unicentro 24627

Juliana Geremias
Chichorro

Lucia Giuliano Caetano

Variação e diferenciação populacional de duas espécies de drosophila do grupo
Rogério Pincela Mateus
guarani

UEPG

Avaliação de linhagens bacterianas degradadoras de herbicidas relacionados
24704 ao efeito residual em solo submetido ao sistema de rotação de culturas
agrícolas

IBMP

24718

IBMP

Caracterização e estudo da função dos grânulos citoplásmicos que contêm
24760 mrna (PROCESSING BODIES E GRÂNULOS DE ESTRESSE) em célulastronco mesenquimais humanas isoladas do tecido adipso.

Estudo da epidemia de dengue na região norte do paraná: análise de
marcadores moleculares de virulência e da resposta do hospedeiro humano

www.FundacaoAraucaria.org.br

Marcos Pileggi
Juliano Bordignon
Alejandro Correa
Dominguez

Modulação de virulência de biofilmes de Candida albicans por esteróides
anabolizantes

Edvaldo Antonio Ribeiro
Rosa

Unicentro 24799

Redes tróficas de vespas e abelhas que nidificam em ninhos-armadilha em
áreas de floresta ombrófila mista e em cultivos orgânicos de morango.

Maria Luisa Tunes
Buschini

UEM

24859

Neoglicogênese intestinal em ratos portadores de tumor de walker 256
suplementados com l-glutamina 2%

Jacqueline Nelisis Zanoni

UFPR

24903

Estudo da regulação do promotor do gene mmp-2 por metilação do dna e sua
correlação com dados clínico patológicos em pacientes com câncer de mama

Giseli Klassen

UEM

24962

Estudo dos efeitos da tibolona sobre parâmetros cardiovasculares e hepáticos
de ratas wistar ovariectomizadas hipertensas

Clairce Luzia Salgueiro
Pagadigorria

UEL

24963

Mecanismos de ativação e invasão de fagócitos pelo protozoário trypanosoma
cruzi: relações entre eicosanóides, óxido nítrico e c-amp

Phileno Pinge Filho

UEM

24965

Divergência genética e estrutura de populações cultivadas de cereus
peruvianus mill. (cactaceae)

Maria de Fátima Pires da
Silva Machado

Unioeste

24968

Análise bioquímica-funcional de genes que codificam β-xilosidases de caulobacter crescentus e aplicação no aproveitamento de resíduos agroindustriais.

Rita de Cássia Garcia
Simão

UFPR

25028

Biologia reprodutiva e alimentar da espécie exótica opsanus beta (TELEOSTEI
- BATRACHOIDIDAE) no complexo estuarino de Paranaguá, Paraná, Brasil

Luís Fernando Fávaro

IBMP

25029

Análise em larga escala da taxa de síntese e degradação de mrnas em
trypanosoma cruzi

Christian Macagnan
Probst

UFPR

Estudo do envolvimento dos receptores 5-ht1a pré e pós-sinápticos no efeito
25069 antidepressivo do óleo de peixe em ratos submetidos ao teste de natação
forçada modificado.

UFPR

25103

UFPR

Investigação de um possível efeito modulatório sobre a olfação promovido
Marcelo de Meira Santos
25106 sinergicamente pela associação entre privação de sono rem e lesão bilateral da
Lima
via nigroestriatal.

UEL

25145

UEL

25162 Análise da produção de fator hemolítico por isolados clínicos de candida spp

UFPR

Mecanismos intracelulares dependentes de ÓXIDO NÍTRICO/GMPC/PKG/PI3K
25240 /AKT e canais de potássio na refratariedade da morfina na dor neuropática
Joice Maria da Cunha
diabética

UFPR

25267

Biotecnologia e biodiversidade: prospecção de moléculas bioativas do veneno e
Olga Meiri Chaim
hemolinfa da aranha-marrom.

UEL

25270

Seleção de substâncias obtidas de plantas medicinais e pseudomonas sp. com Sueli Fumie Yamada
potencial antifúngico sobre células planctônicas e sésseis de candida spp.
Ogatta

UEL

25329

Abelhas das orquídeas: uma abordagem molecular visando à conservação de
populações e a resolução de problemas taxonômicos do grupo.

PUC

24789

Drogas que modificam o perfil lipídico: efeitos em modelo de sepse
polimicrobiana em ratos

Avaliação da atividade antimalárica dos extratos e de ALCALÓIDES DE
ASPIDOSPERMA POLYNEURON [APOCINACEAE]

Anete Curte Ferraz
Alexandra Acco

Lucy Megumi Yamauchi
Lioni
Marcia Cristina Furlaneto

Silvia Helena Sofia

CIÊNCIAS SOCIAIS, HUMANAS E JURÍDICAS
UFPR

12523

Epistemologia da geografia humana: perspectivas gnoseológicas da geografia
da religião

Sylvio Fausto Gil Filho

UTFPR

13355

Desenvolvimento socioambiental e a agricultura familiar: desafios teóricos e
metodológicos.

Hieda Maria Pagliosa
Corona

PUC

“WITTGENSTEIN E A TEORIA POLÍTICA: a noção de ‘concordância de formas
16094 de vida’ e a sua importância no projeto de ‘democracia radical’ de CHANTAL
Horacio Luján Martínez
MOUFFE”.
www.FundacaoAraucaria.org.br

UFPR

16455

Experiências africanas no paraná e em são paulo (primeira metade do século
XIX)

Carlos Alberto Medeiros
Lima

PUC

18392

Elaboração e validação de instrumento para avaliar os ‘planejamento da
parentalidade’ no contexto da teologia

Mario Antonio Sanches

PUC

21143

Efeitos econômicos e sociais da intervenção do estado na economia: o caso do Marcia Carla Pereira
setor de bebidas frias
Ribeiro

PUC

21752 Paixões e vida: dos antecedentes na modernidade à psicanálise

UEM

24357

UEL

24856 O pensamento nômade: uma genealogia da militância política

André Luiz Joanilho

UEPG

Uso de novas tecnologias nas eleições municipais de 2012: análise
comparativa de candidatos nos principais municípios do pruso de novas
24888
tecnologias nas eleições municipais de 2012: análise comparativa de
candidatos nos principais municípios do pr

Emerson Urizzi Cervi

DOPS/PR - policiamento político e repressão contra comunistas e os
movimentos sociais no campo (2ª fase)

Francisco Verardi Bocca
Angelo Aparecido Priori

Unicentro 24926 Inserção internacional de governos locais e o repensar de escalas geográficas

Márcia da Silva

UEL

24961 Sistema de inovação na atuação do profissional da informação

Maria Inês Tomaél

Unioeste

25033

Memória, ditadura e exílio: a trajetória dos músicos no brasil e na argentina
(décadas de 1960 A 1980).

Alexandre Felipe Fiuza

UEM

25059

A questão metropolitana no paraná, localismos e geografia social do voto – um
estudo das eleições legislativas de 2010

Celene Tonella

Unicentro 25144

Paraná: pecuária, lavoura de alimentos , escravos e padrões de riqueza na
segunda metade do XIX

Fernando Franco Netto

UEPG

25216

O espaço das mulheres nas redes de financiamento das eleições de 2008 e
2010 no Brasil

Joseli Maria Silva

UEM

25289

Desiguais e combinados: a história dos índios kaingang no vale do Rio Tibagi,
PR - 1889 a 1949 (continuidade).

Lucio Tadeu Mota

UEM

25301

História das devoções marianas no paraná: o santuário de nossa senhora do
rocio em Paranaguá

Solange Ramos de
Andrade

CIÊNCIAS DA SAÚDE
Saliva, ansiedade, depressão, dependência à nicotina e a qualidade de vida de Antonio Adilson Soares
usuários de crack
de Lima

UFPR

15814

UEM

20388 Morbidade materna em unidade de terapia intensiva no sul do brasil.

UEPG

20776

UFPR

22835 Diabetes mellitus: biologia molecular, biomarcadores e bioinformática

Geraldo Picheth

UEL

Desenvolvimento tecnológico de sistemas microencapsulados de liberação
23390 prolongada utilizando d-frutose-1,6-difosfato, com avaliação da sua eficácia
analgésica e antiinflamatória in vivo em camundongos

Marcela Maria Baracat

UFPR

23781

Participação do sistema opióide endógeno no efeito antinociceptivo induzido por
Luana Fischer
hormônios sexuais na articulação temporomandibular de ratos.

UEM

24212

Aplicação de óleos essenciais de plantas aromáticas para controle de
deterioração e produção de toxinas por fungos em alimentos

Miguel Machinski Junior

PUC

24302

Avaliação da interface osso/implante em mandíbula de miniporcos irradiados e
o uso de células-tronco na osseointegração

Carmen Lúcia Kuniyoshi
Rebelatto

UEL

Redução da inflamação cutânea induzida pela irradiação uvb em camundongos
24406 sem pêlo: efeito terapêutico, mecanismos de ação e desenvolvimento de
Rúbia Casagrande
formulação tópica contendo ditiocarbamato de pirrolidina

Avaliação da resistência à fratura de raízes enfraquecidas aplicando diferentes
modalidades restauradoras para cimentação de pinos de fibra.

www.FundacaoAraucaria.org.br

Sandra Marisa Pelloso
Osnara Maria Mongruel
Gomes

UEM

24465

Avaliação da permeabilidade do peróxido de hidrogênio a 25% através da
estrutura dentária humana por meio da microespectroscopia raman

Renata Corrêa Pascotto

UEM

24510

Avaliação farmacognóstica e farmacológica do óleo de peixe em cond ições
experimentais de isquemia cerebral

Humberto Milani

UEM

24516

Pesquisa e desenvolvimento de sistemas bioadesivos micro/nanoestruturados
para liberação de ativos de origem natural

Marcos Luciano Bruschi

UEM

24551 Tratamento precoce da mordida aberta anterior

UFPR

24759

UEM

24816 Impacto de variáveis psicológicas sobre comportamentos relacionados à saúde Lenamar Fiorese Vieira

PUC

24841

Subconjunto terminológico da cipe® direcionado à atenção básica de saúde e
sua representação por meio de uma ontologia

UEPG

24882

Avaliação do efeito de um inibidor seletivo para cox-2 sobre o infarto miocárdico
Daniel Fernandes
na vigência de periodontite

UEM

24930 Perfil de saúde e nutrição em comunidade indígena kaingang do ivaí

Avaliação de perfil imunogenético em pacientes portadoras de lesões
precurssoras do câncer do colo do útero

Desenvolvimento tecnológico e avaliação da atividade antitumoral e
Unicentro 24992 antioxidante de nanopartículas poliméricas contendo curcumina e ácido
ascórbico.

Adilson Luiz Ramos
Newton Sérgio de
Carvalho

Marcia Regina Cubas

Taqueco T. Uchimura
Najeh Maissar Khalil

UEPG

25000

Influência de diferentes cerâmicas sobre o grau de conversão de dois cimentos
João Carlos Gomes
resinosos duais.

UFPR

25071

O olhar da enfermeira sobre o processo de resiliência de mulheres com câncer
de mama

UEM

Associação entre hpv e expressão de ANTÍGENOS LEUCOCITÁRIOS
25109 HUMANOS (HLA) classe i e ii na progressão de lesões pré-cancerosas
cervicais de mulheres do estado do Paraná/Brasil

UEL

25146

Caracterização do estresse oxidativo e do perfil proteômico em plasma e tecido
Rubens Cecchini
tumoral de mama humana nos estadios inicial e avançado

UEL

25246

Tradução transcultural e validação de um instrumento para avaliação dos
fatores de estresse em acadêmicos de odontologia

Cássia Cilene Dezan
Garbelini

UEPG

25261

Desenvolvimento e avaliação de micropartículas poliméricas contendo
manidipina

Paulo Vitor Farago

UEPG

Avaliação clínica da percepção da dor durante raspagem e alisamento
25273 radicular, utilizando anestesia local não invasiva com gel lipossomal
termosensível de lidocaína/prilocaína.

UEL

25306

Análise do efeito da pratica de exercicios fisicos no controle postural e demanda
Inara Marques
de atençao de idosos

UEL

25370

Formação acadêmica e científica nos |Programas de Pós-graduação stricto
sensu em Educação Física

Liliana Maria Labronici
Márcia Edilaine Lopes
Consolaro

Fábio André dos Santos

Jeane Barcelos Soriano

EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA
PUC

4037

Aprendizagem colaborativa e mapas conceituais: uma proposta de formação
continuada online para professores que atuam no ensino fundamental

UEL

17154

Efeitos de um jogo de dominó adaptado para o ensino de relações monetárias a
Silvia Regina de Souza
pré-escolares

Patricia Lupion Torres

Os aspectos políticos e epistemológicos das propostas para a educação
Unicentro 19054 rural/do campo, elaboradas pelos governos federal e do estado do Paraná entre Angela Maria Hidalgo
1947-1960 e a partir dos anos 1990.
UEL

24498

Técnica, tecnologia e educação em heidegger e simondon: destruição do
pensamento ou ampliação da experiência?
www.FundacaoAraucaria.org.br

José Fernandes Weber

UEPG

24733

Unicentro 24840

Intelectuais na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná:
confluências e confrontos (1951-1971)

Névio de Campos

Corpo, natureza e educação no estado do Paraná: o movimento escoteiro em
Guarapuava (1927-1936)

Carlos Herold Junior

UEL

24947 Senso de presença e desempenho em ambientes virtuais

Verônica Bender Haydu

Unioeste

25048

Levantamento de fontes à cerca da pedagogia histórico-crítica (PHC) – primeira
Paulino José Orso
parte.

UEM

25084

Centralidade da cultura e qualidade na educação: perspectivas da educação
física escolar na América Latina

Larissa Michelle Lara

UEM

25140

O colégio jesuítico de paranaguá nos fundos e coleções de documentos
históricos da biblioteca nacional do rio de janeiro

Cézar de Alencar Arnaut
de Toledo

UEPG

25239

Reconstrução histórica dos processos educacionais de comunidades
quilombolas do paraná

Maria Isabel Moura
Nascimento

UEL

25272

Diferenças individuais no comportamento de limpeza em ratos: elementos para
o desenvolvimento de um modelo animal de transtorno obsessivo-compulsivo

Celio Roberto Estanislau

UEPG

25276

Representações sociais de professores e alunos da educação básica sobre a
indisciplina

Ademir José Rosso

PUC

25350

A formação de professores no contexto das políticas públicas nacionais e
internacionais

Maria Elisabeth Blanck
Miguel

ENGENHARIAS
Adaptação do cmmi-dev 1.2 para utilização em indústrias de produtos tangíveis Carla Cristina Amódio
e associação deste com a iso/ts 16949
Estorilio

UTFPR

6376

UTFPR

21673 Transdutor a fibra ótica para a análise de biodiesel

Márcia Müller

UFPR

22615 Purificação do biodiesel usando co2 pressurizado

Papa Matar Ndiaye

UEPG

23482

Desenvolvimento de pesquisas para estudos de degradação e reciclagem de
polímeros e reaproveitamento de resíduos sólidos.

Luís Antonio Pinheiro

UEM

24523

Avanços tecnológicos na produção contínua e não catalítica de biodiesel a
partir de óleo de pinhão manso

Camila da Silva

UFPR

24800

Síntese e análise de métodos e modelos para simulação de transitórios
envolvendo transformadores de potência

Gustavo Henrique da
Costa Oliveira

UEL

24846 Implementação de melhoria contínua em empresas construtoras

Ercília Hitomi Hirota

UEM

25050 Estudo de sistemas envolvendo fluidos pressurizados

Vladimir Ferreira Cabral

UEL

25169

Projeto e desenvolvimento de um sistema de quantificação da água no leite
baseado em reflexão difusa do infravermelho próximo

José Alexandre de
França

UEM

25186

Estudo comparativo da etapa de secagem térmica na fabricação industrial de
papel e de produtos têxteis – função erro no ajuste da cinética de secagem

Oswaldo Curty da Motta
Lima

UEM

25197 Processos com membranas para a purificação de biodiesel

UTFPR

25220

Contribuição no desenvolvimento da tecnologia de módulos integrados para
geração distribuída de energia elétrica com a utilização da energia fotovoltaica.

Roger Gules

UFPR

25253

Produção, separação e recuperação de fitases para a obtenção de um novo
produto comercial

Michele Rigon Spier

UTFPR

25288

Tratamentos de superfícies de componentes mecânicos por plasma: limpeza e
tratamentos termoquímicos

Márcio Mafra

UTFPR

25319 Estimação paramétrica em máquinas elétricas usando sistemas inteligentes

UEL

25323

Processos específicos para tratamento de águas para abastecimento e águas
residuárias
www.FundacaoAraucaria.org.br

Nehemias C. Pereira

Alessandro Goedtel
Emília Kiyomi Kuroda

UEM

25327 Desenvolvimento e implementação de projeto mecânico - perfuratriz horizontal

Luiza Helena Costa
Dutra Sousa

UFPR

25342 Metodologias de análise para sistemas elétricos emergentes

Elizete Maria Lourenço

FÍSICA E ASTRONOMIA
Estudo das propriedades térmicas e espectroscópicas de materiais para
aplicação laser no visível e infravermelho próximo

UEPG

23161

UFPR

25161 Propriedades ópticas de óxidos semicondutores e sistemas nanoestruturados

Andressa Novatski
Evaldo Ribeiro

GEOCIÊNCIAS

Unioeste

Caracterização micromorfológica de depósitos de colúvio em ambiente de
articulação encosta/calha fluvial no planalto de Palmas/água doce (PR),
24631 depressão periférica paulista (SP) e planalto da Borborema (PE) - contribuição
para entendimento dos processos sedimentares do quartenário continental do
brasil

Julio Cesar Paisani

Unicentro 24993

Estudo da suscetibilidade a ocorrência de desastres naturais em
guarapuava/pr: uma proposta para o ordenamento territorial

Leandro Redin Vestena

UFPR

25024

Variação temporal da biodiversidade, abundância e produção secundária do
zooplâncton em Pontal do Sul – PR.

José Guilherme Bersano
Filho

UFPR

25218

Posicionamento por satelites: investigação de algumas fontes de erros e como
minimizá-los.

Claúdia Pereira Krueger

UEL

Hidrogeoquímica e distribuição dos teores de flúor das principais fontes de
25247 abastecimento público na regional de saúde de Londrina (PR) e correlações
com índices de flúorose dentária

José Paulo Peccinini
Pinese

LETRAS E ARTES
Literatura e inserção discursiva: a figuração do Brasil em narrativas alemãs
modernas e contemporâneas

UFPR

16897

Unioeste

21427 Oswald de Andrade crítico: literatura, ensaio e memória pós 1930

Lourdes Kaminski Alves

UEM

22878 Análise do discurso político-eleitoral na contemporaneidade

Maria Célia Cortêz
Passetti

Unioeste

24483

Unioeste

24502 Os hinos nacionais latino-americanos: de quem, por quem e para quem

João Carlos Cattelan

Unioeste

24764 Observatório da imprensa: a construção da sexualidade

Alexandre Sebastião
Ferrari Soares

UEM

25083

UFPR

25098 Primitivos semânticos, nomes e aquisição de estrutura argumental no pb

Teresa C. Wachowicz

UEM

25116 Literatura de autoria feminina contemporânea: escolhas inclusivas?

Lúcia Osana Zolin

UEL

25133

Unioeste

Diagnósticos e aplicação teórica em sala de aula: verificação de rendimento e
25147 avaliação do ensino de análise linguística e produção textual de alunos do
ensino médio de uma escola pública do estado do Paraná

Aparecida Feola Sella

UEL

25157 Retratos contemporâneos da intimidade no conto e na crônica

Luiz Carlos S. Simon

UTFPR

25224

Construções do imaginário e cartografias da memória no contexto da literatura
do Paraná: confluências da arte, linguagem e sociedade

Uma investigação funcionalista da marcação formal de relações de coerência
que organizam o texto

O uso da língua inglesa como instrumento para educação ambiental na
formação profissional

A formalização discursiva do universo do trabalho e da tecnologia em textos
literários brasileiros

Unicentro 25302 Integração de saberes na formação do leitor
www.FundacaoAraucaria.org.br

Paulo Astor Soethe

Antonio Donizeti da Cruz

Juliano Desiderato
Antonio

Vera Lúcia Lopes
Cristovão

Angela Maria Rubel
Fanini
Claudio Jose de Almeida
Mello

MATEMÁTICA, ESTATÍSITICA E INFORMÁTICA
PUC

15804

Classificação hierárquica da função de proteínas usando inteligência
computacional

Júlio Cesar Nievola

UEM

20392

Decaimento de soluçoes para equaçao de zakharov-kuznetsov em dominios
nao limitados

Nikolai Larkine

UEL

23491

Detecção de anomalias em redes utilizando assinatura digital de segmentos de
Mario Lemes Proença Jr.
analisado

UFPR

23598 Sobrevivência de redes sem fio cooperativas a um baixo consumo energético

Michele Nogueira Lima

UEM

24906 Estabilidade para ações de semigrupos

Carlos José B. Barros

UEM

25005 Estabilidade, controlabilidade e atratores globais para ações de semigrupos.

Josiney Alves de Souza

UEM

25016 Estabilidade orbital para modelos dispersivos não-lineares

Fábio Matheus A. Natali

UFPR

25336

Compilador de um modelo computacional da fonologia da libras para o
signwriting

Laura Sánchez García

QUÍMICA
UEL

20770

Estudo de micro-emulsões de bio-óleo e óleo combustível para uso na geração Carmen Luísa Barbosa
de energia em termelétricas
Guedes

UFPR

22393

AQplicações de métodos de mecânica-quântica visando o desenvolvimento de
novos materiais e fármacos

Eduardo Lemos de Sa

Unicentro 22536

Determinação da origem geográfica de méis produzidos no estado do Paraná
através do emprego de diferentes ferramentas quimiométricas.

Sueli Pércio Quináia

UEL

23023

Estudo da composição de carboidratos totais e livres por diferentes métodos
visando caracterizar qualidade versus adulterações no café

Suzana Lucy Nixdorf

UEM

Síntese, caracterização e estudos das propriedades físico-químicas de novos
24221 fotossensibilizadores e encapsulamento em formulações baseadas em
sistemas nanoestruturados visando aplicações fotodinâmicas

Wilker Caetano

UEM

Usos e aplicações de polissacarídeos obtidos de diferentes fontes nos
24772 laboratórios de biotecnologia de produtos naturais e sintéticos (LABIPROS) e
no laboratório de análises químicas aplicadas a biotecnologia (LABIOTEC)

Arildo José Braz de
Oliveira

UNIPAR

24934

Adsorção de metais pesados utilizando micélio de fungos produzidos em
resíduos agroindustriais

Douglas Cardoso
Dragunski

UFPR

24958

Constituintes químicos de solanum caavurana vell.: isolamento, mapeamento
fitoquímico por ies-em/em e sua aplicação no tratamento da hanseníase

Beatriz Helena L. de
Noronha Sales Maia

UEPG

25191

Degradação de efluente da indústria têxtil utilizando argila bentonita/fe
imobilizada em placas de vidro

Sergio Toshio Fujiwara

UFPR

25250

Síntese e avaliação de composições uretânicas obtidas a partir de fontes
renováveis

Sonia Faria Zawadzki

UEL

25318

Coordenação do laboratório de eletroquímica e materiais no desenvolvimento
de fotoeletrodos baseados em vanadato de bismuto

Luiz Henrique Dall
Antonia

UEPG

25346

Elucidação do processo de ação/atividade dos aditivos orgânicos na interface
metal/solução no processo de eletrodeposição de níquel

Jarem Raul Garcia
Curitiba, 14 de Agosto de 2012.
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