
 

 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO DOS INCRITOS NO EDITAL FAP 003/2019 

 

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

Edital UNIARP/FAP 003/2019 – 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 

Avaliação do efeito do ácido gálico no hepatocarcinoma celular in vivo 
induzido pela dietil-nitrosamina 

Medicina 003/2019 – 001  

Investigação do potencial hepatoprotetor de extrato obtido de Maytenus 
ilicifolia (Espinheira-santa) frente ao dano induzido por paracetamol 

Medicina 003/2019 – 002 

Determinação do risco hospitalar em rotas internas e externas de infecção 
hospitalar nos municípios de Caçador e Santa Cecília – SC 

Enfermagem 003/2019 – 003 

Avaliação agronômica de plantas nativas com potencial ornamental Agronomia 003/2019 – 004 

Raízes da violência: o universo dos homens que praticam violência 
doméstica contra a mulher 

Psicologia 003/2019 – 005 

Nutrição mineral da macieira e qualidade de maçãs na colheita e após a 
armazenagem 

Agronomia 003/2019 – 012 

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

Direito 003/2019 – 013 

Transparência pública ambiental, o acesso a informação como pressuposto 
para a criação da consciência ambiental e desenvolvimento sustentável 

Direito 003/2019 – 014 

Determinação da produção de bacteriocinas por bactérias ácido láticas Medicina 003/2019 – 015 

Caracterização das reservas de amido e carboidratos em gemas de 
macieira 

Agronomia 003/2019 – 016 

Acompanhamento farmacoterapêutico em pacientes 
atendidos em uma unidade básica de saúde do município de Caçador/SC 

Farmácia 003/2019 – 017 

Avaliação de potencial cosmético antioxidante e antimicrobiano de extratos 
obtidos de Maytenus ilicifolia 

Farmácia 003/2019 – 018 

Manutenção dos fungos isolados na biblioteca da Universidade Alto Vale do 
Rio do Peixe (BAVRP) 

Ciências 
Biológicas 

003/2019 – 019 

Biorremedicação por fungos basidiomicetos em resíduos de couro de 
indústrias no município de Caçador – SC 

Ciências 
Biológicas 

003/2019 – 020 

A presença de acadêmicas em cursos predominantemente masculinos em 
uma instituição de ensino superior comunitária de SC 

Administração 003/2019 – 021 

Maturidade na graduação: a universidade para quem tem mais de 50 anos Administração 003/2019 – 022 

 



 

 

Inscrições indeferidas: 

 

Anatomia foliar de plantas de videira cultivadas em regiões de diferentes 
altitudes 

Agronomia 003/2019 – 006 

Avaliação da citocinina sintética Thidiazuron para aumento da frutificação 
efetiva e produtividade de soja na região do Alto Vale do Rio do Peixe 

Agronomia 003/2019 – 007 

Avaliação agronômica de genótipos de milho destinados à silagem/fenologia, 
rendimento e anatomia foliar 

Agronomia 003/2019 – 008 

Análise da fitocapacidade de mudas de Pinus taeda submetidas em 
diferentes concentrações de cinza, com a perpectiva da viabilidade técnica e 
ambiental na utilização de resíduo industrial em substrato de mudas 

Engenharia 
Ambiental e 
Sanitária 

003/2019 – 009 

Análise experimental da eficiência ambiental e econômica de diferentes 
coagulantes orgânicos em comparação a um químico, sob diferentes tipos 
de efluentes 

Engenharia 
Ambiental e 
Sanitária 

003/2019 – 010 

Análise da potabilidade das águas de fontes naturais, junto aos municípios 
de Fraiburgo e Caçador, Santa Catarina, Brasil 

Engenharia 
Ambiental e 
Sanitária 

003/2019 – 011 
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