
 

 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO DOS INCRITOS NO EDITAL FAP 009/2019 – 

VAGAS REMANESCENTES (2020/01) 

 

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

Edital UNIARP/FAP 009/2019 – 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 para a Avaliação. 

 

Título do projeto Curso Número de 
protocolo 

A presunção da inocência assegurada constitucionalmente frente a jurisdição em 
contrário baseada em decisões condenatórias na segunda instância de julgamento 

Direito 009/2019 – 001 

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

Agronomia 009/2019 – 002 

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

Agronomia 009/2019 – 003 

Anatomia foliar de plantas de videira cultivadas em regiões de diferentes altitudes Agronomia 009/2019 – 004 

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

Engenharia 
Ambiental e 
Sanitária 

009/2019 – 005 

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

Engenharia 
Ambiental e 
Sanitária 

009/2019 – 006 

Análise da viabilidade ambiental da utilização orgânica e inorgânica em substrato de 
mudas de Pinus taeda 

Engenharia 
Ambiental e 
Sanitária 

009/2019 – 007 

Área de risco: um estudo nas áreas de encosta no perímetro urbano de Caçador/SC 
Engenharia 
Civil 

009/2019 – 008 

Tecnologia RPA na análise de áreas passíveis de desastres naturais 
Engenharia 
Civil 

009/2019 – 009 

Estratégias utilizadas para engajamento de equipes multinacionais em empresas do 
oeste catarinense 

Administração 009/2019 – 010 

Efetividade de políticas públicas sobre os índices de violência doméstica no município 
de Fraiburgo – SC 

Direito 009/2019 – 011 

Eficácia da lei de violência doméstica contra a mulher no município de Fraiburgo – SC Direito 009/2019 – 012 

Violação das prerrogativas do advogado – A lei de abuso de autoridade no Brasil pós 
Lava-Jato 

Direito 009/2019 – 013 

Análise periódica dos preços da cesta básica nos supermercados de Fraiburgo – SC  Administração 009/2019 – 014 

Refrigerador de insulina portátil de baixo custo Medicina 009/2019 – 015 

Influência na glicose capilar com a suplementação do pó de guaraná em pacientes 
diabéticos do tipo 2 

Medicina 009/2019 – 016  

 

Caçador, 28 de fevereiro de 2020. 
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