
 

 

 

 
 

 
ATO DE HOMOLOGAÇÃO SEGUNDA ETAPA - EDITAL FAP 001-2016 

 
Em atenção ao item 9.1.2 do Edital UNIARP/FAP 001/2016 – que dispõe sobre inscrições 

de projetos de pesquisa no Fundo de Apoio à Pesquisa – FAP da Universidade Alto Vale 

do Rio do Peixe - UNIARP, segue lista dos projetos homologados na Primeira Etapa da 

avaliação.  

 

Título do projeto Número de 
protocolo 

Situação 

Associativismo como componente de sustentabilidade 
econômica, sustentabilidade social e sustentabilidade 
ambiental: análise e proposição a partir de experiência 
brasileira e estrangeira. 

001/2016 - 001 Classificado 

“Yes, we can”: política e educação entre estudantes do 
ensino médio. 

001/2016 - 002 Classificado 

Dimorfismo sexual e variação populacional intraespecífica 
em aegla odebrechtii (Müller, 1876) através da utilização de 
técnicas de morfometria geométrica. 

001/2016 - 003 Classificado 

Recomendações de nitrogênio e potássio e metodologias 
para diagnóstico de estado nutricional do alho livre de vírus 

001/2016 - 004 Classificado 

As contribuições da Rádio Caçanjurê para o desenvolvimento 
social e cultural do município de Caçador-SC. 

001/2016 - 005 Desclassificado 

Comportamento físico de painel compensado submetido à 
produtos impermeabilizantes 

001/2016 - 006 Classificado 

Determinantes sociais de saúde relacionados a Síndrome de 
Bournout em professores de Educação Física da 10ª ADR 

001/2016 - 007 Desclassificado 

Perfil do Egresso da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 
– UNIARP campus Fraiburgo 

001/2016 - 008 Desclassificado 

Avaliação dos efeitos genotóxicos, citotóxicos, e 
antioxidantes do extrato da planta pelargonium graveolens 

001/2016 - 009 Classificado 



 

Biodiversidade e potencial de uso de inimigos naturais para o 
controle biológico da mosca-das-frutas no Sul do Brasil 

001/2016 - 010 Classificado 

Os espaços livres públicos de recreação na cidade de 
Caçador-SC 

001/2016 - 011 Classificado 

Inclusão social de crianças com deficiência no Ensino 
Fundamental (anos iniciais) nas escolas municipais de 
Caçador-SC 

001/2016 - 012 Classificado 

Gestão de Pessoas: perspectivas e práticas em 
universidades privadas 

001/2016 - 013 Classificado 

Aspectos anatômicos de frutos de maça de diferentes 
cultivares – tamanho de frutos X número e tamanho de 
células 

001/2016 - 014 Classificado 

 
 

Caçador-SC, 22 de março de 2017. 
 

 
 

Coordenação do Fundo de Apoio à Pesquisa – FAP/ UNIARP 
 


