
ATO DE HOMOLOGAÇÃO DOS INCRITOS NO EDITAL FAP 002/2019 

Em atenção ao item 9.1.1 – Etapa I – Análise técnica pela Coordenação do FAP, do 

Edital UNIARP/FAP 002/2019 – que dispõe sobre inscrições de propostas 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 Curso Número de 
protocolo 

Inclusão social do jovem com deficiência no ensino 
regular: o olhar das famílias sobre a inclusão na 
escola 

Serviço Social 002/2019 – 001 

Diagnostico técnico dos produtores rurais da região de 
Caçador – SC, sobre o uso correto e calibração de 
equipamentos pulverizadores visando a redução do 
risco ambiental causados por agrotóxicos 

Agronomia 002/2019 – 002 

Estratégias de raleio químico para redução da 
necessidade de repasse manual em pessegueiro 

Agronomia 002/2019 – 003 

Estratégias para aumento da coloração vermelha dos 
frutos e redução da incidência de queimaduras de sol 
em frutos de macieira (reedição) 

Agronomia 002/2019 – 004 

Avaliação da eficiência atrativa de semioquímico em 
caixas isca para abelhas domésticas (Apis mellifera 
L.) 

Agronomia 002/2019 – 005 

Análise dos efeitos antrópicos e sazonais na 
determinação do 
índice do estado trófico de um sistema lótico, Rio do 
Peixe, 
Santa Catarina, Brasil 

Engenharia Sanitária e 
Ambiental 

002/2019 – 006 

Análise da viabilidade ambiental da utilização de lodo 
orgânico 
e inorgânico em substrato de mudas de Pinus taeda 

Engenharia Sanitária e 
Ambiental 

002/2019 – 007 

Análise da interação antrópica e sazonais com a 
qualidade de 
água do lago das araucárias do município de 
Fraiburgo, Santa Catarina, Brasil 

Engenharia Sanitária e 
Ambiental 

002/2019 – 008 

Hábitos de consumo e preferência de mídia entre a 
população acadêmica 

Administração 002/2019 – 009 

Curtir e bloquear: Legalidade das propaganda 
eleitorais nas redes sociais Facebook e Instagram 

Direito 002/2019 – 010 

Doses de nitrogênio e potássio e diagnóstico do 
estado nutricional do tomateiro 

Agronomia 002/2019 – 011 

Produção, atributos químicos e físicos e erosão 
hídrica do solo em sistema de plantio direto e 
convencional de alho 

Agronomia 002/2019 – 012 

Controle de qualidade da desinfecção/higienização da 
sala de emergência e centro cirúrgico em um hospital 
geral por meio da análise microbiológica 

Enfermagem 002/2019 – 013 

Morfologia urbana e sintaxe espacial: 
uma análise do espaço urbano de Caçador/SC 

Arquitetura e Urbanismo 002/2019 – 014 

Relação entre o stress, a depressão e a ansiedade 
em adolescentes do ensino médio de uma escola 
pública de Caçador-SC 

Psicologia 002/2019 – 015 



Análise periódica dos preços da cesta basica 
nos supermercados de Caçador/SC 

Administração 002/2019 – 016 

Perfil dos acadêmicos do curso de administração de 
uma universidade do Meio Oeste Catarinense 

Administração 002/2019 – 017 

Estudo da produção de biomassa e análise do 
potencial antioxidante e toxicidade de extratos obtidos 
do cultivo de Pleurotus ssp. em cultivo submerso 

Farmácia 002/2019 – 018 

Potencial biológico de extratos obtidos do cultivo de 
cogumelos em bagaço de uva (Vitis vinifera sp) para 
desenvolvimento de formulações cosméticas 

Farmácia 002/2019 – 019 

Caçador, 23 de abril de 2019. 
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