PROGRAMA DE PESQUISA UNIVERSAL
A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina – FAPESC vem a
público divulgar a relação das propostas admitidas na Etapa de Análise de Admissibilidade da
Chamada Pública FAPESC nº 12/2020.

PROPONENTE/COORDENADOR(A)

TÍTULO DA PROPOSTA

Abdon Luiz Schmitt Filho

A Pecuária de baixo carbono e a nucleação agroecológica: o
Sistema Silvipastoril com núcleos viabilizando a restauração de
agroecosistemas enquanto maximizando a produção

Adelar Mantovani

Ecologia e Genética de Populações de Moquiniastrum
polymorphum

Ademar Dutra

Sistema de qualidade integral na movimentação de cargas
pelos portos catarinenses: desenvolvimento de uma marca de
garantia

Ademir Antonio Cazella

Desenvolvimento territorial sustentável: interfaces entre a cesta
de bens e serviços, mercados e marcas territoriais

Ademir Damazio

Espaço Experimental Da Atividade De Estudo

Aderbal Silva Aguiar Júnior

O papel dos receptores A2A na fadiga pós-infecção da COVID19 – um estudo clínico e experimental

Adilene Alvares Mattia

Percepção da Responsabilidade Social na Gastronomia sob a
ótica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
durante e após a pandemia do Covid-19
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Sístemas catalíticos bioinspirados para a halogenação de
hidrocarbonetos saturados

Adolfo Jatobá Medeiros Bezerra

Aquicultura Multitrófica Integrada: produção sustentável através
da diversificação, visando incrementar a produtividade do
agronegócio catarinense

Adolfo Ramos Lamar

Agricultura, Educação e Sociedade: um diálogo em aberto

Adriana Biasi Vanin

Identificação de compostos bioativos em folhas de Vaccinium
myrtillus para desenvolvimento de alimento nutraceutico

Adriana Gomes Alves

Tecnologia aplicada à inclusão de estudantes com autismo no
ensino superior: protagonismo pelo design participativo

Adriana Neves dos Santos

Programa de avaliação e orientações online para lactentes com
atraso no desenvolvimento motor devido a lesão neurológica:
viabilidade e eficácia preliminar

Adriana Passarella Gerola

Catálise nos estados fundamental e excitado visando a
detoxificação química e aplicações fotodinâmicas

Adriana Terumi Itako

Controle de patógenos de solo formadores de escleródio com
extratos e óleos essenciais de plantas

Adriano Fagali de Souza

Desenvolvimento do processo de injeção de plásticos: Parte b)
implementação de sensores e desenvolvimento de uma malha
de fechada para injetoras.

Adriano Tony Ramos

Avaliação in vitro do potencial antimicrobiano do mel de melato
de bracatinga (Mimosa scabrella bentham)

Afonso Celso Dias Bainy

Caracterização das enzimas do sistema de biotransformação de
poluentes em tartarugas-marinhas Chelonia mydas (Linnaeus,
1758) e Caretta caretta (Linnaeus, 1758): foco em metodologias
para biomonitoramento ambienta
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Adolfo Horn Junior
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Desenvolvimento de nanocompósitos fotoativos Caulinita e
Caulinita Nanotubular funcionalizada com Titânia dopada com
íons Nióbio para funcionalização em revestimentos cerâmicos.

Agenor Furigo Junior

Desenvolvimento de biocatalisadores com lacase imobilizada
em partículas poliméricas do tipo casca-núcleo para a remoção
de fármacos potencialmente poluentes

Agnes de Fátima Pereira Cruvinel

Comunicação de Más Notícias: Identificando as Percepções do
Paciente Oncológico sobre a Comunicação Clínica Médica

Aguinaldo Roberto Pinto

Modulação da atividade de células gliais in vitro pela proteína S
e relação com a neuroinflamação associada ao SARS-CoV-2

Aike Anneliese Kretzschmar

Criação e adaptabilidade de genótipos de morangueiro através
da colaboração científica com o CREA-FRF da Itália

Aires José Rover

Modelo de aprendizado de máquina para análise dos
julgamentos de habeas corpus sobre prisão preventiva

Alan Ambrosi

Em busca da economia circular na indústria cervejeira –
Recuperação de compostos de alto valor agregado a partir dos
resíduos contendo lúpulos

Alcides Goularti Filho

Desenvolvimento e logística: trajetória e desempenho dos
transportes aéreos em Santa Catarina

Alcilene Rodrigues Monteiro

Desenvolvimento De
Revestimento Ativos
Contendo
Nanoparticulas De Prata Para Aplicação Pós-Colheita De
Frutas E Hortaliças: Estudo Em Mamão

Alcir Luiz Dafre

Metilglioxal, uma toxina endógena, é um bom biomarcador para
sepse pulmonar?

Alckmar Luiz dos Santos

Desenvolvimento de ferramentas e estratégias computacionais
para leitura, ensino e aprendizagem em ambientes virtuais
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Agenor De Noni Junior
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Avaliação da patogênese da “Doença Do Peito Inchado” (DPI),
em Bovinos

Aldo von Wangenheim

Visão Computacional Embarcada para Veículos Autônomos

Alejandro Knaesel Arrabal

Valorização e incremento econômico do setor de tecnologia de
informação do vale do itajaí a partir da indicação geográfica

Alejandro Rafael Garcia Ramirez

Desenvolvimento de um alimentador robótico para pessoas com
comprometimento motor nos membros superiores

Aleksandro Schafer da Silva

Estratégias nutricional na criação de bovinos holandês precoce
no oeste catarinense: Efeitos sobre a desempenho, perfil
metabólico, saúde animal, qualidade da carne e rentabilidade
ao produtor

Alessandra Bacca

Monitoramento e controle de qualidade da água no município
de Chapecó - SC.

Alessandra Cassol

Estratégias de absorção de conhecimento como potencializador
da inovação em MPEs de Santa Catarina

Alessandra Larissa D Oliveira Fonseca

Cenário atual e futuro da qualidade da água nas bacias
hidrográficas do rio da Madre e Massiambu (Paulo Lopes e
Palhoça, SC), suporte para a gestão costeira.

Alessandro Borini Lone

Desenvolvimento de protocolo de clonagem in vitro de palmeirareal-australiana
(Archontophoenix
spp.)
através
de
micropropagação

Alessandro Conrado de Oliveira Silveira

Aplicação de Tecnologias Ômicas na Caracterização da
COVID-19 e Identificação de Biomarcadores da Doença

Alessandro Haupenthal

Efeitos da imersão e velocidade na força de reação do solo
durante caminhada e corrida na água
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Aldo Gava
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Estudo e desenvolvimento de baterias estruturais veiculares de
núcleo seco com adição de grafeno.

Alex Mussoi Ribeiro

Qualidade da auditoria interna nas empresas públicas
catarinenses

Alex Rafacho

Impacto do tratamento com furoato de mometasona sobre o
metabolismo energético: busca por um glicocorticoide sistêmico
com menos efeitos diabetogênicos

Alex Sander da Silva

Educação e ‘Nova’ Condição Humana: (De) Composições
Imagéticas e Constelações Formativas no território catarinense

Alexander Christian Vibrans

Quanto crescem as florestas catarinenses? Um estudo para
quantificar a dinâmica das formações secundárias.

Alexander de Andrade

EpagriASE: Caracterização da tecnologia de controle de
gramíneas em arroz

Alexandra Susana Latini

Pterinas como estratégia Analgésica na dor INflamatória - PAIN

Alexandre Assis Tomporoski

O patrimônio agrário como estratégia de desenvolvimento
territorial sustentável aplicada à microrregião de Canoinhas/SC.

Alexandre Carlos Menezes Netto

Feromônio sexual sintético e inimigos naturais como
ferramentas para manejo integrado da cochonilha piolho-deSão-José Comstockaspis perniciosa (Hemiptera: Diaspididae)
em frutíferas de clima temperado

Alexandre DAgostini Zottis

Estudos dos efeitos da radiosensibilização com nanopartículas
funcionalizadas para o diagnóstico e tratamento de câncer de
mama quando irradiadas em acelerador linear de fótons X e de
elétrons.

Alexandre Maines

Estudo de auto cicatrização de fissuras em concreto com aditivo
cristalizante
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Alex Fabiano Bueno
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Parâmetros eletromiográficos do glúteo médio, multífidos e
transverso do abdômen no equilíbrio de indivíduos com dor
lombar crônica não específica e indivíduos saudáveis

Alexandre Milanez

Desenvolvimento de um rotor de bomba centrífuga fabricado
pelo processo de forjamento e aspergido termicamente a ser
utilizado para bombeamento de dejetos

Alexandre Moraes Ramos

Proposta de Implementação de um ambiente aberto de
inteligência de apoio à decisão para os Núcleos de Inovação
Tecnológica ligados às Universidades e ICTs de Santa
Catarina.

Alexandre Sherlley Casimiro Onofre

Deep Learning aplicado ao Diagnóstico do Câncer do Colo do
Útero

Alexandre Siminski

Conservação pelo uso da araucaria angustifolia em sistemas
agroflorestais para produção de pinhão

Alexandre Tadeu Paulino

Desenvolvimento de Métodos Despoluentes para Recuperação
de Resíduos Agroindustriais, Farmacêuticos e Químicos

Alexandre ten Caten

i-Vitis: Integração de sensores de solo e planta via
aprendizagem de máquina para viticultura de precisão

Alexandre Tiburski Neto

Uso de extratos vegetais e óleos voláteis de açafrão-da-terra na
prevenção e controle de doenças foliares da soja

Alexandre Visconti

Biofertilizantes aeróbicos formulados com insumos marinhos
promotores de crescimento e indutores de supressividade a
fitopatógenos do tomateiro e do arroz irrigado.

Alexandro Andrade

Impactos da qualidade do ar na saúde física e mental: efeitos
psicológicos, fisiológicos e risco de infecção em praticantes de
atividades físicas em tempos de pandemia de COVID-19

Alfeu Zanotto Filho

Mamatest-1: uma plataforma acessível e acurada para
diagnóstico molecular e escolha terapêutica em câncer de
mama
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Alexandre Marcio Marcolino
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Aline Mendes Gerage da Silva

Efeito do treinamento isométrico com handgrip sobre a pressão
arterial ambulatorial de adultos hipertensos: um estudo
multicêntrico

Aline Viancelli

Desreguladores endócrinos em concentrações miméticas às
ambientais e a indução de mudanças na infecciosidade de
enteropatógenos

Almir Spinelli

Desenvolvimento de imunossensores eletroquímicos impressos
em 3D para o diagnóstico precoce de doenças e o
monitoramento ambiental

Aloysio Marthins de Araujo Junior

Concentração empresarial no setor educacional em Santa
Catarina: análise sobre a formação docente e os processos de
ensino-aprendizagem em Geografia

Aluizio Haendchen Filho

SACIP: Um Sistema Adaptativo Construcionista Baseado em
Trilhas de Aprendizagem para Iniciantes de Programação no
Portugol Studio

Álvaro Menin

Desenvolvimento de um teste imunológico para diagnóstico
rápido da tuberculose bovina

Amanda Leite Bastos Pereira

Estabelecimento de um modelo animal para desenvolvimento
de diagnóstico e teste de potenciais substâncias antivirais
contra coronavírus como modelo ao SARS-COV-2

Amilcar José Bogo

Desenvolvimento de Proposta para o Plano Diretor e o Código
de Edificações do Município de Blumenau SC quanto à
Eficiência
Energética
em
Edificações,
Conforto
e
Sustentabilidade Ambiental

Ana Carolina de Oliveira Costa

Alcaloides pirrolizidínicos em pólen, méis florais e de melato de
bracatinga do estado de Santa Catarina: impacto ambiental e
socioeconômico.

Ana Cecilia da Gama Torres

Mediações em torno da escrita em formato não presencial: a
busca por uma compreensão de movimentos
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Alfredo Alberto Muxel

Produção de cerveja artesanal com mel de melato de bracatinga
(Mimosa scabrella Bentham) como adjunto: caracterização
físico-química, analise do perfil sensorial e de seu potencial
antioxidante.

124

Identificação e implementação das práticas de inovação aberta
pelas pequenas e médias empresas do estado de SANTA
CATARINA

Ana Laura Vianna Villela

City Information Model para pequenos municípios: estudo de
viabilidade a partir do Campus Inteligente da Unochapecó.

Ana Lúcia Bertarello Zeni

Efeito tipo-antidepressivo das espécies de Psidium, guajava,
guineense e cattleianum em um modelo de depressão induzida
por corticosterona: envolvimento da atividade antioxidante.

Ana Maria Esteves Bortolanza

Formação de comunidade de pequenos leitores e autores em
uma escola pública de Tubarão: contribuições para a
alfabetização no estado de Santa Catarina

Ana Maria Furkim

COVID-19: ineficiência da deglutição em pacientes internados
em utis: caracterização dos fatores prognósticos e preditivos

Ana Paula de Oliveira Santana

Avaliação da Compreensão da Linguagem Oral: Implicações
para a Alfabetização

Ana Paula Lisboa Sohn

Transmissão de Conhecimento em Clusters Turísticos

Ana Paula Serafini Immich Boemo

Remoção de ácidos orgânicos de corrente de água produzida
em plataforma de petróleo por processos adsortivos

Ana Paula Testa Pezzin

Desenvolvimento, caracterização e avaliação da citotoxicidade
e dos potenciais cicatrizante e antimicrobiano de biomateriais
compostos de celulose bacteriana e polissacarídeos fúngicos

Ana Veronica Paz y Mino Pazmino

Métodos de Projeto: Técnicas e Ferramentas de inovação

Analucia Gebler Philippi

Saúde e bem-estar de pacientes edêntulos totais através de
uma nova técnica de reabilitação protética pelo escaneamento
facial e prototipagem rápida: um estudo clínico experimental
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Ana Clara Cândido
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Análise de estresse ocupacional em profissionais de saúde
através de sensor não invasivo integrando IoT e biomarcadores:
um estudo de viabilidade

Anamaria Fleig Mayer

Testes funcionais de campo: equações de referência e relação
com o nível de atividade física - Estudo FF Pacer

Anderson Biancini da Silva

Análise Ambiental das Mineradoras de Agregados
Construção Civil no Estado de Santa Catarina

Anderson Daleffe

Desenvolvimento da Técnica de Manufatura Aditiva Com
Soldagem MIG/MAG e Estudo dos Parâmetros de deposição de
Materiais Metálicos no Processo.

Anderson Diogo Spacek

Síntese e Testes de Fertilizante Híbrido em Ambiente
Automatizado Empregando Tecnologias 4.0

Anderson Fernando Wamser

Manejo autônomo da fertirrigação baseado em sensores
Irrigás® e condutividade elétrica da solução nutritiva para o
tomateiro do tipo “grape” cultivado em substrato

André Amarildo Sezerino

Diagnóstico da sanidade apícola (Apis mellifera L.) no Estado
de Santa Catarina

André Boldrin Beltrame

Isolamento e caracterização da população de Fusarium sp.
presente nas principais regiões produtoras de banana de Santa
Catarina

André Cechinel

A base em curso: a situação do ensino médio e o processo de
implementação da base nacional comum curricular brasileira na
região do extremo sul de Santa Catarina

Andre Fischer Sbrissia

Estabilidade produtiva e dinâmica da vegetação em pastos
biodiversos submetidos a estratégias de pastejo e adubação
nitrogenada

André Lourenço Nogueira

Desenvolvimento de Polímero Floculante Híbrido a Base de
Lignina para Aplicação no Tratamento de Águas Residuais
industriais

da
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Analucia Schiaffino Morales
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Desenvolvimento de Instrumentos de Avaliação do Pensamento
Computacional

André Luís de Gasper

Estudos sistemáticos e biogeográficos de samambaias, com
enfoque na família Blechnaceae (Polypodiopsida)

André Luís Kirsten

Análise das influências estáticas e dinâmicas da Fonte de
Alimentação no processo de Solda a Topo de Fios Diamantados

Andre Luiz Barbosa Bafica

IMUNOVIDa: Investigação de imunomarcadores específicos
para manejo de pacientes com COVID-19

Andre Luiz Radunz

Respostas morfofisiológicas, produtivas e qualitativas de
espécies medicinais em resposta a diferentes manejos de
cultivo

André Silva Barreto

Diagnóstico do risco de colisão de cetáceos e embarcações em
áreas marinhas do litoral catarinense

André Thaler Neto

Efeito da elevada contagem de células somáticas e da sua
relação com o estresse térmico sobre a qualidade do leite

Andrea Brandão Lapa

Formação para a cidadania e integração de tecnologias na
escola afetada pela pandemia

Andrea Cristiane Krause Bierhalz

Desenvolvimento de curativo em multicamadas à base de
biopolímeros para liberação de agentes ativos em lesões de
pele

Andréa Gonçalves Trentin

Avaliação do uso de produtos da terapia celular e engenharia
de tecidos no reparo cutâneo

Andrea Huhn

SisPRad 2.0
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André Luís Alice Raabe
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Internet das coisas (IoT): plataforma inovativa para a região
norte-nordeste de SC

Andrea Piga carboni

Construção de uma plataforma rebocada de sensores tipo
Towfish

Andreas Lazaros Chryssafidis

Investigação epidemiológica in vivo da fasciolose bovina no
Planalto Serrano Catarinense e avaliação in vitro da
susceptibilidade de isolados de Fasciola hepatica a diferentes
moléculas

Andrei Mayer

Atenção aluno! Por quanto tempo você consegue se manter
atento em uma videoaula?

Andreia Buzatti

Prevalência de Fasciola hepatica e o seu impacto na produção
leiteira em bovinos no extremo oeste de Santa Catarina, Brasil

Andréia da Silva Daltoé

As vozes das crianças e dos adolescentes da Educação Infantil
e Ensino Fundamental de Tubarão/SC na e pós-pandemia a
partir dos diferentes olhares: Educação, Linguagem, Psicologia
e Saúde

Andréia Machado Cardoso

Avaliação de componentes do sistema purinérgico, parâmetros
de estresse oxidativo e inflamação em pacientes com câncer de
colo uterino

Andreia Pasqualini

Águas de Santa Catarina: Inovação e Sustentabilidade

Andreia Pelegrini

Impacto da prática esportiva sobre parâmetros de geometria e
força óssea em atletas adolescentes: um estudo longitudinal

Anelise Leal Vieira Cubas

Produção de água ativada por plasma para aumentar a vida útil
de alimentos perecíveis

Anelise Maria Regiani

Quimidex na promoção da educação científica inclusiva,
equitativa e de qualidade
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Andréa Maristela Bauer Tamanine
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Nanomateriais para aplicação em tratamentos odontológicos

Anete Alberton

Os ODS nas Universidades: uma contribuição na prototipagem
em jogos aplicados na gestão de riscos e desastres

Angela Malheiros

Estudo fitoquímico direcionado a obtenção de extratos
padronizados e principios ativos de plantas da flora catarinense
direcionadas a alvos medicinal e ou cosmético visando produtos
inovadores

Angela Maria Alvarez

Gestão do cuidado de enfermagem em instituições de longa
permanência para idosos no estado de Santa Catarina

Ani Caroline Grigion Potrich

Desafio diante da base nacional comum curricular: um estudo
longitudinal do nível de alfabetização financeira e autoeficácia
docente em professores de ensino médio

Anita Maria da Rocha Fernandes

Estabelecimento do Perfil Demográfico e Sócio Econômico da
Obesidade Infantil em Santa Catarina com Base em Machine
Learning e Georreferenciamento

Anna Maria Siebel

Caracterização e modulação da epileptogênese: potencial de
produtos naturais na profilaxia da epilepsia.

Antonio Carlos Valdiero

Desenvolvimento de Soluções Criativas com Controle Numérico

Antonio Luiz Schalata Pacheco

Método de identificação do fim da etapa de amaciamento em
compressores herméticos de refrigeração

Antonio Marinho Barbosa Neto

Determinação Experimental, Modelagem e Simulação de Ponto
de Fulgor de Misturas de Biocombustíveis e Hidrocarbonetos.

Antonio Mendes de Oliveira Neto

2,4-D e dicamba: Impacto da deriva em frutíferas e dinâmica no
solo
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A vida pós COVID-19: Avaliação de aspectos neurológicos,
cardiorrespiratórios, funcionais e de qualidade de vida de
pacientes pós COVID-19 no Meio-Oeste de Santa Catarina

Arcângelo Loss

A pedologia como ferramenta de gestão territorial de áreas
úmidas na planície costeira do Pântano do Sul, FlorianópolisSC

Argos Gumbowsky

Universidade do Contestado: percurso histórico e contribuições
com o desenvolvimento regional.

Ariane Zamoner Pacheco de Souza

Efeitos do álcool durante o desenvolvimento testicular: impactos
na bioquímica das células de sertoli e na fertilidade masculina

Arlene Anelia Renk

De pescadores a aqüicultores: reconversão profissional a partir
de um projeto de grande impacto socioambiental

Arnildo Korb

Análise de parâmetros urinários e sanguineos para
processamento de dados por meio de machine learning para
diagnósticos de infecções

Athos Henrique Plaine

Deformação plástica severa em ligas de titânio tipo-β
metaestáveis para aplicações como biomateriais.

Augusto Fey

Estudo da expressão de citocinas em pacientes COVID-19:
desenvolvimento de uma proposta para PCDT – Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas

Beatriz Garcia Mendes Borba

Efeito da erva mate (Ilex paraguariensis A.St.-Hil.) na regulação
da inflamação e na disfunção da barreira intestinal relacionadas
à doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) em
camundongos

Betine Pinto Moehlecke Iser

Avaliação e monitoramento dos desfechos gestacionais e saúde
de crianças afetadas pela pandemia da COVID-19: um estudo
de coorte

Bianca Ramos Pezzini

Desenvolvimento de loção virucida para prevenção da COVID19 e outras doenças respiratórias virais
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Desenvolvimento de leveduras Saccharomyces cerevisiae
recombinantes capazes de fermentar celobiose

Braulio Adriano de Mello

Simulação computacional distribuída na
Arquitetura Orientada a Serviço

Breno Leitão Waichel

Estudo das rochas intrusivas da região de taió, santa catarina:
mapeamento geológico e caracterização da rocha ornamental
(preto absoluto)

Bruno Alexandre Pacheco de Castro
Henriques

Texturização a Laser de Biocerâmicos Dúcteis obtidos por
impressão 3D

Bruno Antonio Picoli

Educação Histórica e Filosofias críticas da Educação: estudos
sobre a elaboração do passado e o convívio com o Outro no
campo da Educação para a Paz, do Diálogo, da
Contraeducação e da Educação Democrática

Bruno Augusto Mattar Carciofi

Proteínas alimentares alternativas: processos inovadores para
aumentar a digestibilidade e aminoacidemia

Bruno Catarino Bispo

Desenvolvimento de Métodos de Processamento de Sinais para
Sistemas de Comunicação por Voz e de Auxílio à Audição

Bruno Corrêa da Silva

Uso de marcadores moleculares na seleção de tilápia-do-Nilo
resistente a Streptococcus agalactiae

Bruno Francisco Oechsler

Produção de hidrogênio a partir da reforma do biogás usando
catalisadores estruturados de Ni/Al2O3 dopados com terras
raras

Bruno Silveira de Souza

Novos Catalisadores Baseados em Polímeros Funcionais e
Suportes Heterogêneos

Caio Mauricio Mendes de Cordova

Efeitos metabólicos da própolis de Melipona quadrifasciata no
perfil glicêmico e lipídico, resistência à insulina e marcadores do
estresse oxidativo

perspectiva de
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O perfil dos adolescentes com problemas associados ao uso
nocivo ou dependência de substâncias psicoativas acolhidos
em Comunidades Terapêuticas no estado de Santa Catarina

Camila Marchioni

Desenvolvimento e validação de métodos cromatográficos para
quantificação de substâncias tóxicas em amostras biológicas
para Análise Toxicológica de Urgência

Camilia Susana Faler

Estudo Interdisciplinar de Cunho Epidemiológico e o
Enfrentamento
do
Covid-19
na
Perspectiva
da
Responsabilidade Social Universitária

Candida Elisa Manfio

Limpeza clonal e propagação rápida de cultivares de batata
doce

Carla Inês Tasca

Mecanismos de Neuroproteção da Atorvastatina em um Modelo
da Doença de Alzheimer: estudo da Dinâmica Mitocondrial e
Plasticidade Hipocampal

Carla Ivane Ganz Vogel

Análise Do Padrão De Metilação Do Gene Angiotensin
Converting Enzyme 2 (Ace2) Em Indivíduos Acometidos Por
Covid-19

Carla Werlang Coelho

Efeitos do Treinamento Intervalado de Alta Intensidade na
Aptidão Cardiorrespiratória, Estado Redox e Parâmetros
Bioquímicos de Cardiopatas.

Carlise Beddin Fritzen Freire

Valorização de matérias-primas da Serra Catarinense através
da utilização de processos fermentativos

Carlos Alberto Cioce Sampaio

Ecossocioeconomias como estratégias para o alcance dos
ODS: redes agroalimentares alternativas e inovação territorial

Carlos Alberto Marques

Pensamento Sistêmico na Formação Científica e Tecnológica
voltada à Sustentabilidade

Carlos Augusto de Paiva Sampaio

Avaliação térmica de telhas - vida útil, uso de tintas
termoacústicas e com cobertura de argila expandida - usadas
comercialmente e sua influência no ambiente, usando modelos
em escala distorcida
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Instrumentos de planejamento e controle organizacional:
análise das inovações em empresas Catarinenses

Carlos Eduardo Nogueira Martins

Sistemas de visão computacional aplicados a bovinocultura de
corte

Carlos Eduardo Viana

Tecnologia IoT moldada a agricultura familiar

Carlos Frederico Deluqui Gurgel

Sistemática molecular e metagenômica dos turfs calcários do
estado de Santa Catarina: subsídios para o monitoramento da
qualidade ambiental marinha e de seus serviços ecossistêmicos

Carlos Galup Montoro

Circuitos integrados de ultrabaixo consumo em tecnologia
CMOS para rede de sensores e iOT

Carlos Renato Rambo

Dispositivos eletrônicos
nanocompósitos

Carlos Ricardo Rossetto

A capacidade absortiva organizacional e a gestão dos
stakeholders: relações e impactos no desempenho
socioambiental e econômico-financeiro de cooperativas de
Santa Catarina

Carlos Roberto de Rolt

Mensuração da Maturidade Organizacional para Participação
em Redes Colaborativas no Ecossistema Catarinense de
Inovação

Carlos Roberto Moratelli

Desenvolvimento de sonda óptica para determinação do nível
de oxigênio dissolvido na água

Carlos Rodrigo de Mello Roesler

Identificação dos mecanismos de corrosão em próteses de
quadril utilizadas no SUS para cirurgia de artroplastia total do
quadril

Carlos Rodrigo Zarate Blades

Personalização da microbiota do leite de doadora com o leite da
própria mãe de recém nascidos pré-termo menores de 32
semanas como estratégia de promoção de saúde
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Validação de um sistema de telemonitoramento “e-health” no
tratamento de da dor aguda e crônica

Carlos Vinícios Opelt

Desenvolvimento de estruturas biomiméticas hierárquicas
obtidas por manufatura aditiva para absorção de danos por
impacto

Carmen Silvia Rial

Periferias Sustentáveis: as redes de solidariedade em
comunidades de Florianópolis para enfrentamento das
problemáticas ambientais crescente

Carolina Fernandes da Silva

Atletas olímpicos catarinenses: história, memória e narrativa

Cassandro Vidal Talamini do Amarante

Viabilidade técnica do cultivo protegido de videiras e goiabeirasserranas em região de altitude do Estado de Santa Catarina

Cassiano Eduardo Pinto

Emissão de Gases Efeito Estufa em Sistemas Pastoris
Catarinenses

Cesar Albenes Zeferino

Sistema Dedicado baseado em Inteligência Artificial em FPGA
para Identificação em Tempo Real de Veículos e Containers em
Recintos Alfandegados

Cesar Augusto Marchioro

Prevenir é melhor que remediar: áreas de risco para a invasão
de espécies exóticas pragas do Pinus em Santa Catarina em
diferentes cenários de mudanças climáticas.

César Cataldo Scharlau

Análise Experimental de Uma Topologia de Rede CC com Fonte
de Alimentação Ininterrupta para Cargas CC com Contribuição
de Energias Renováveis

Cesar Manchein

Multiestabilidade e dinâmica caótica em redes neurais

César Milton Baratto

Wetlands construídos aplicados para o tratamento
descentralizado de esgoto como alternativa para a
universalização do saneamento em Santa Catarina
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Metodologias e circuitos para a implementação de sistemas
inteligentes implantáveis/vestíveis para aplicações de saúde 4.0

Charrid Resgalla Junior

Automação e biometria das larvas como endpoint em ensaios
ecotoxicológicos crônicos com ouriço-do-mar

Chirley Domingues

O papel das bibliotecas escolares do estado de Santa Catarina
durante a pandemia da COVID-19

Christian da Silva

Ampliação do conhecimento sobre a biodiversidade sul
catarinense: inventários florísticos em diferentes fitofisionomias
da APA da Baleia Franca

Christiane Fernandes Horn

Avaliação da atividade antioxidante/protetora de compostos de
coordenação de cobre, ferro e manganês frente a células
neuronais de glioma de rato (C6), submetidas a estresse
oxidativo

Christiane Heemann

Desenvolvimento de um mooc educacional sobre segurança na
internet para alunos do ensino fundamental anos finais

Christiane Meyre Da Silva Bittencourt

Desenvolvimento de formulação anti-herpética a base de
Eugenia umbelliflora O. Berg

Cibele Barsalini Martins

Os novos critérios do Sistema Nacional de Avaliação da PósGraduação Brasileira e seus impactos no desempenho dos
programas stricto sensu em Administração de Empresas.

Cileide Maria Medeiros Coelho

Metabolismo de sementes de milho híbrido de alto vigor
submetidas ao estresse abiótico para explicar o desempenho
das plântulas à campo

Cinara Ludvig Gonçalves

Investigação do potencial terapêutico de fármacos acoplados a
nanopartículas no tratamento do Transtorno do Espectro Autista

Cíntia Soares

Acelerando a Mudança: Síntese Sustentável e Eficiente de
Produtos com Alto Valor Agregado em Sistemas Microfluídicos
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Estudo da Conyza bonariensis como modificador ruminal

Claiton Marcio da Silva

A Era da Soja no Mercosul (1970-2020)

Clarissa Medeiros da Luz

Aspectos físico-funcionais, qualidade de vida, regulações
motivacionais e autoeficácia na endometriose

Clarissa Silveira Luiz Vaz

Antimicrobianos na avicultura: impacto do uso profilático e
terapêutico na emergência de resistência em frangos de corte,
cama reutilizada e adubo orgânico

Claudelino Martins Dias Junior

Determinação de Índices de Vulnerabilidade Social de
Indivíduos em Situação de Risco

Claudemir Marcos Radetski

Desenvolvimento de um sistema de metabolização enzimática
agregado ao teste de fitogenotoxicidade com Allium cepa para
avaliar o potencial genotóxico de pesticidas

Claudia Albuquerque

Potencial antitumoral e antiangiogênico de Eugenia sp.

Claudia Klein

Efeitos da Subsolagem e da adubação verde nas propriedades
físicas de um Latossolo Vermelho no Oeste de Santa Catarina.

Claudia Sayer

Desenvolvimento de sistemas nanoparticulados
carreadores de mRNA para vacinas orais

Claudio Alcides Jacoski

Etiquetas para aplicação em produtos do vestuário visando a
identificação de cores por deficientes visuais

Claudio Ernesto Ponce Saldias

Protótipo de sistema de navegação e apoio a motoristas

como
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Aplicação de modelagem hidrodinâmica para gestão das áreas
de cultivo de moluscos bivalves na Baía da Ilha de Santa
Catarina

Cláudio Ogoshi

Manejo de doenças em sistema de produção orgânica de maçã

Cláudio Reis Gonçalo

Estratégia Digital em operações de serviço: inovação através da
plataforma de cooperação

Cláudio Roberto Fonseca Sousa Soares

Elaboração de um modelo para recuperação e monitoramento
de áreas de preservação permanente (APP) na região
carbonífera de Santa Catarina

Claudriana Locatelli

Investigação do potencial
agrotóxico glifosato

Cledimar Rogério Lourenzi

Proposta de limites ambientais para Cu e Zn a partir de
parâmetros físico-químicos de solo e morfofisiológicos de
plantas no Sul do Brasil

Cleonice Da Silveira Teixeira

Diagnóstico da vitalidade pulpar com o uso do oxímetro de pulso
em dentes submetidos à radioterapia.

Cleuzir da Luz

Tratamento de águas de abastecimento contaminadas com
antibióticos utilizados na suinocultura: uma alternativa
sustentável com adsorvente e biossorvente oriundos de
resíduos agroindustriais

Clevison Luiz Giacobbo

Avaliação vegeto-produtivo de frutíferas, qualidade pós-colheita
e caracterização de componentes fitoquímicos / nutracêutica de
frutas

Cloves Alexandre de Castro

Impactos da educação profissional tecnológica oferecida pela
rede federal de educação profissional científica e tecnológica no
estado de santa catarina

Clóvis Antonio Rodrigues

Utilização de nanopartículas “smarts” preparadas com
biopolímeros contendo prata para a descontaminação e
desinfeção de águas

genotóxico/carcinogênico

do
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Os indicadores sociais como instrumentos para implementação
de políticas públicas na educação básica em municípios com
menos de 10 mil habitantes no estado de Santa Catarina

Clóvis Reis

Turismo pós-pandemia no Vale do Itajaí/SC: A retomada das
atividades econômicas no circuito de cicloturismo

Crisleine Zottis dos Reis

Viabilidade da reutilização de plástico para elaboração de
filamento para impressão 3D.

Cristian Cechinel

Identificação precoce de estudantes em risco em ambientes
virtuais de aprendizagem por meio de aprendizado de máquina

Cristian Soldi

Desenvolvimento e otimização de protocolos de extração de
óleo essencial e de micropropagação de plantas de vetiver
(Chrysopogon zizanioides) para cultivo com alto valor agregado

cristiane aparecida moran

Capacidade funcional visual dos recém-nascidos de alto risco

Cristiane Ritter

Efeito da minociclina no desenvolvimento de delirium em
pacientes criticamente enfermos

Cristiani Campos Plá Cid

Materiais de alta performance aplicados à geração e
armazenamento de energia

Cristiano Alves da Silva

Can-id | sistema universal intercambiável acoplável a
dispositivos de orientação espacial e processo para preparação
de ambiente para locomoção de usuários

Cristiano André Steffens

Óxido nítrico no armazenamento de maçãs ‘Gala’ e ‘Fuji’ em
atmosfera controlada: “AC + NO”, um novo sistema de
armazenamento?

Cristiano Binder

Nanomateriais modificados por plasma aplicados a meios
filtrantes para Inativação de vírus, bactérias e degradação de
poluentes
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Biomass valorisation. Avanços biotecnológicos na economia
circular do cultivo de Kappaphycus alvarezii no estado de Santa
Catarina

Cristiano Reschke Lajús

Sustentabilidade da cultura da pitaya submetida a aplicação de
remineralizador e fertilizante orgânico

Cristina Keiko Yamaguchi

Coopetição no ecossistema de inovação e o desenvolvimento
das startups em Santa Catarina

Cristina Scheibe Wolff

A internet como campo de disputas pela igualdade de gênero

Dachamir Hotza

Degradação de fármacos anticâncer presentes em efluentes
hospitalares utilizando reator enzimático acoplado a processos
com membrana

Daiane Pavan

Agronegócio e Gastronomia: impactos e oportunidades em
tempos de Pandemia

Daisson José Trevisol

Evolução Clínica E Reabilitação Pós Alta Hospitalar Dos
Pacientes Infectados Pela Covid-19 No Município De Tubarão –
SC

Daniel Fernandes

Fosfodiesterase 3 como alvo farmacológico para o tratamento
da sepse

Daniel Fernandes Martins

Avaliação dos efeitos anti-inflamatório e pró-resolutivo
induzidos pela eletroestimulação auricular do nervo vago
associada ao exercício físico em um modelo animal de
osteoartrite

Daniel Ferreira Coutinho

Aprimoramento de sistemas híbridos de produção de hidrogênio
renovável visando aplicações no setor de energia elétrica e
transporte

Daniel Fritzen

Desenvolvimento de um respirador artificial com acionamento
eletromecânico no auxílio do tratamento de pessoas com
coronavirus (COVID-19)
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Atlas de desastres naturais do estado de Santa Catarina
período 2010-2020: Ampliação mediante eventos extremos e
pandemia.

Daniel Girardi

Desenvolvimento de um ambiente virtual de aprendizagem
inteligente para o ensino de ventilação mecânica invasiva

Daniel Gonçalves

Interações entre Álgebra de Operadores, Dinâmica Topológica
e Álgebra

Daniel Granada da Silva Ferreira

“Questões de saúde e proteção social de imigrantes e
refugiados no estado de Santa Catarina”

Daniel Lazaro Gallindo Borges

Desenvolvimento e aplicação de dispositivos de descarga em
barreira dielétrica para análise espectrométrica

Daniel Pedrosa Alves

Avaliação de híbridos experimentais de cebola (Allium cepa L.)
e seleção assistida por marcadores moleculares no
desenvolvimento de linhagens macho-estéreis e mantenedoras.

Daniel Pires Bitencourt

Relação da taxa de morbimortalidade por pneumonia com
ocorrência de dias frios: Uma ferramenta prognóstica de apoio
à vigilância em saúde pública e ocupacional

Daniel Santos Mansur

Estabelecimento de uma plataforma para desenvolvimento de
vacinas baseadas em RNA

Daniel Vieira

Teoria do funcional da densidade: desenvolvimento,
implementação e modelos de sistemas de muitos corpos

Daniela Aparecida Pacífico

A pandemia da Covid-19 e o sistema agroalimentar: na interface
entre ciência, tecnologia e sociedade em Santa Catarina

Daniela Brondani

Desenvolvimento de plataformas nanoestruturadas para
(bios)sensores eletroquímicos para aplicações clínicas e
ambientais
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Daniel Galvão Veronez Parizoto
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Estado Redox, Imunometabolismo e Meta-inflamação na
Obesidade: Expressão Gênica e Respostas ao Treinamento
Intervalado de Alta Intensidade.

Daniela Karine Ramos

Sensidex: desenvolvimento e integração à Escola do Cérebro
de um jogo digital para trabalhar competências emocionais

Daniela Ota Hisayasu Suzuki

Modelagem de propriedades elétricas de alimentos da indústria
de Santa Catarina para pasteurização ou extração de
compostos por campos elétricos pulsados

Daniela Polo Camargo da Silva

Investigação do impacto da Covid-19 no sistema auditivo

Danielle Bond

Revestimentos
intermetálicos
NiAl
processados in situ por soldagem PTA

Danielle Soares Rocha Vieira

Impacto de um programa reabilitação pulmonar em pacientes
sobreviventes da síndrome respiratória aguda grave (SRAG)

Danusa de Castro Damasio

Eficácia do uso de Bifidobacterium (B.) lactis CCT 7858 (LACT
GB®) e Lacticaseibacillus (L.) rhamnosus CCT 7863 (RHAM
GB®) na melhora da saúde gastrointestinal de adultos em uso
de antibióticos.

Darlan Christiano Kroth

Fatores determinantes da eficiência da gestão da Atenção
Primária à Saúde nos municípios catarinenses: mapeamento e
desenvolvimento de modelo causal estrutural

Darlan Laurício Matte

Efeitos a médio e longo prazo da COVID-19 sobre a função
pulmonar, capacidade funcional e perfil psicológico, em
indivíduos sintomáticos e assintomáticos do município de
Palhoça, SC.

Darlene Cavalheiro

Aplicação de LED-UV em fluidos

David Valença Dantas

Variação espaço-temporal do ictioplâncton e do microplástico
ao longo da ecoclina estuarina do Sistema Estuarino de Laguna
(SC).

nanoestruturados
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Daniela Delwing de Lima
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Débora Cristina Olsson

Avaliação da aplicação terapêutica de células-tronco
mesenquimais na reparação de lesões: ensaio clínico e estudo
multicêntrico em animais de companhia

Débora de Oliveira

Uso de plasma não-térmico associado à hidrólise enzimática
para obtenção de xilo-oligossacarídeos (XOS) a partir de
resíduo cervejeiro

Débora Delwing Dal Magro

Bioprospecção e potencial hipoglicemiante, hipolipemiante e
antioxidante de myrcia pubipetala na diabetes tipo i e tipo ii

Débora Kurrle Rieger Venske

Efeito da terapia de aconselhamento nutricional associada à
estimulação transcraniana por corrente contínua (tdcs) na
redução do peso corporal em indivíduos com obesidade e
transtorno depressivo maior

Debora Peres Menezes

Diferentes fases da matéria sob a ótica da cromodinâmica
quântica

Débora Tavares de Resende e Silva

Exercício físico de resistência e acupuntura auricular como
ferramentas de tratamentos não farmacológicos em pacientes
renais crônicos submetidos à hemodiálise

Dediel Junior Amaral Rocha

Predição genômica no melhoramento genético de espécies
forrageiras para sustentabilidade da pecuária na região Serrana
de Santa Catarina

Delano Dias Schleder

Utilizando técnicas de "ômicas" para uma avaliação integrada
da inclusão de fosfolipídios em dietas de inverno para tilápiasdo-nilo

Denio Duarte

Identificando a Amplitude das Campanhas Públicas Baseado
nos Tópicos Gerados em Redes Sociais

Denise Jovê Cesar

Efeitos de um programa de atividade física digital e nível de
atividade física de adolescentes do ensino médio
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Davide Franco

Monitoramento ambiental integrado de baixo custo, por meio de
sensoriamento remoto e determinação de fluxos de água e de
nutrientes, na Bacia da Lagoa da Conceição, como parte de um
sistema de conscientização social
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A sustentabilidade tecnológica para o alcance de soluções da
crise hídrica no estado de Santa Catarina

Denize Demarche Minatti Ferreira

Startups Catarinenses Lideradas por Mulheres: Desafios e
oportunidades para as gestoras

Diego Augusto Santos Silva

Composição corporal e metabolismo energético em crianças e
adolescentes com diagnóstico de HIV+: desafios e perspectivas

Diego Berti Salvaro

Avaliação da sinergia entre diferentes tipos de grafeno e
revestimentos de diamond-like carbon para redução do atrito e
desgaste

Diego de Castro Fettermann

Implementação e disseminação de medidores inteligentes

Diego Santos Greff

Sensor com Inteligência Artificial e Carregamento Contínuo
para Monitoramento Remoto de Motores de Indução através do
Campo Magnético Externo

Dimas de Oliveira Estevam

A relação entre trabalho formal e trabalho decente em
cooperativas no Brasil, Santa Catarina e Sul Catarinense

Dinorá Eliete Floriani

A influência do Ecossistema de Inovação na Internacionalização
das empresas de base tecnológica da região do Vale do Itajaí

Diogenes Dezen

Investigação epidemiológica em gatos domésticos como
potenciais reservatórios do SARS-CoV-2

Diogo Lôndero da Silva

Avaliação experimental do desempenho energético de sistemas
automotivos de condicionamento de ar

Diovani Paiano

Aditivos fitogênicos como melhoradores de desempenho para
não ruminantes
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Denise Schmitt Siqueira Garcia

143

Estudos dos mecanismos de toxicidade da cisplatina em células
HEK 293 e potencial protetor dos compostos probucol e
succinobucol

Diva de Mello Rossini

Cidades Sustentáveis, uma proposta para o Ensino de Projeto
Urbano e Arquitetônico

Divino Ignacio Ribeiro Junior

Indexação Automática: Desenvolvimento de uma Plataforma de
Indexação de Acervos Textuais Digitais para Repositórios
Institucionais

Djalma Eugênio Schmitt

Produção de pastagem de Tifton em solos com diferentes
declividades, teores de argila e doses de dejeto líquido de
suínos

Douglas Adams Weiler

Como as mudanças climáticas devem afetar a produtividade de
Pinus e Eucalipto na região Serrana de SC?

Douglas Andre Wurz

Adaptabilidade e desempenho agronômico de variedades de
uvas viníferas, americanas e híbridas com potencial para
elaboração de vinhos no Planalto Norte Catarinense.

Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo

Desenvolvimento, Avaliação e Otimização de Métodos para
Armazenamento de Dados no Contexto da Internet das Coisas
para a Saúde 4.0

Douglas Luiz Menegazzi

Children's Books Going Mobile: desenvolvimento de um modelo
de design participativo de livros infantis digitais locativos (LIDLs)
com foco na experiência situada do patrimônio cultural urbano

Douglas Wildgrube Bertol

Desenvolvimento e construção de robô modular de arquitetura
aberta para pesquisa de locomoção com pernas

Ederson do Nascimento

Análise das mudanças no uso e ocupação da terra urbana e da
dinâmica recente de expansão na cidade de Chapecó (SC)

Edgar Bisset Alvarez

CIÊNCIA ABERTA E CIÊNCIA CIDADÃ: a produção científica
em benefício da população catarinense
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Dirleise Colle
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Ordem e Desordem em Caminhadas Quânticas

Edinéia Pereira da Silva Betta

Arquivo centenário da Indústria Têxtil do Estado de Santa
Catarina: novos processos de registro e disponibilização do
acervo

Edison da Rosa

Indicadores socioeconômicos e desenvolvimento de políticas
públicas: concepção metodológica ICV-M e ICV-C.

Edison Sanfelice André

Investigação dos efeitos ansiolíticos, antidepressivos,
analgésicos e no ciclo vigília-sono de extratos de lúpulos num
modelo animal de fibromialgia induzido por injeções de
reserpina

Edivânio Rodrigues de Araújo

Aprimoramento e ampliação do sistema de aviso para o míldio
da cebola

Edlamar Kátia Adamy

Desenvolvimento, Validação E Avaliação De Tecnologias
Sustentadas Pela Implantação/Implementação Do Processo De
Enfermagem

Edmundo Carlos Grisard

Estudo dos hospedeiros domésticos, vetores e reservatórios
associados à transmissão e expansão da Leishmaniose
Visceral no município de Florianópolis

Edna Lindaura Luiz

Fisiografia e dinâmica das nascentes e rios de baixa hierarquia
fluvial presentes nas encostas do Alto Vale do Rio Tavares,
Florianópolis/SC

Edroaldo Lummertz da Rocha

Medula óssea biomimética para o tratamento
mielossupressão induzida pelo tratamento oncológico

Eduardo Alves de Almeida

Ocorrência de agrotóxicos oriundos da rizicultura na região do
Vale do Itajaí (SC) e efeitos bioquímicos negativos em girinos
nativos de anuros.

Eduardo Antunes Bortoluzzi

Plug apical e coágulo sanguíneo com ou sem Plasma Rico em
Fibrina no tratamento de dentes imaturos de ratos: Avaliação
radiográfica, histológica e biomecânica

da
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Edgard Pacheco Moreira Amorim
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Metodologia de integração de dados para mapeamento florestal
na RPPN Reserva Volta Velha - Pe. Piet van der Aart

Eduardo Carasek da Rocha

Citomica
por
drone-microextração:
uma
abordagem
metabolômica para a avaliação do metabolismo urbano em
cidades de Santa Catarina

Eduardo da Costa Nunes

Influências do “mulching” plástico, da irrigação e adubação, no
comportamento
produtivo,
qualidade
das
raízes
e
características do amido no cultivo de mandioca de mesa
(Manihot esculenta Crantz).

Eduardo Guilherme Cividini Neiva

Síntese e caracterização de nanocompósitos entre grafeno com
diferentes conformações e nanopartículas de níquel aplicados
no armazenamento de energia e desenvolvimento de sensores
eletroquímicos

Eduardo Henrique Goulin

Identificação e diversidade de microsporídeos em populações
de insetos de interesse agronômico e avaliação do controle via
RNA de interferência

Eduardo Inacio Duzzioni

Computação Quântica no Estado de Santa Catarina

Eduardo Junca

Circular biochar: análise de potencialidade de biocarvões
produzidos a partir de biomassas geradas na região sul de
Santa Catarina

Eduardo Kunzel Teixeira

Visibilidade em cadeias de suprimentos

Eduardo Lenz Cardoso

Otimização robusta de estruturas submetidas a excitações
harmônicas considerando incerteza na frequência de excitação
e restrições locais de tensão

Eduardo Luiz Gasnhar Moreira

Prova de conceito não clínica de um fitocanabinóide como
agente anti-obesidade: foco na compulsão alimentar.

Eduardo Marques Martins

Monitoramento de serviços ecossistêmicos hídricos em bacia
hidrográfica endorréica
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Eduardo Augusto Werneck Ribeiro
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Caracterização da resposta imune e verificação da efetividade
do uso de antivirais contra o vírus SARS-CoV-2 (Medicina
Baseada em Evidências)

Eduardo Ottobelli Chielle

Formulação de um suco detox (Green smoothie) adicionado de
bactérias probióticas e avaliação do efeito sobre os parâmetros
clínico-laboratoriais de interesse cardiometabólico.

Eduardo Pacheco Rico

A utilização do peixe-zebra como organismo para validação
farmacológica no modelo de privação ao binge alcoólico:
parâmetros neuroquímicos e comportamentais

Eduardo Seibert

Influência de variações de temperatura e umidade a campo no
período outono-primavera sobre a maturação e a manifestação
de danos por frio na pós-colheita de frutas de caroço, 2021 a
2023

Eduardo Sidinei Chaves

Solventes eutéticos profundos para o preparo de amostras de
solos e plantas - Uma alternativa ambientalmente amigável para
determinação de elementos essenciais e potencialmente
tóxicos por técnicas espectrométricas

Eduardo Zapp

Estratégias Eletroquímicas aplicadas à síntese, modificação e
caracterização de materiais poliméricos para aplicação
fotovoltaica

Elaine Virmond

Desenvolvimento de combustível derivado de resíduos sólidos
urbanos e biomassa visando à recuperação energética

Elcio Cecchetti

Avaliação formativa e Inovação
Municipais de Educação da AMOSC

Elcio Luiz Bonamigo

Registro das Diretivas Antecipadas de Vontade, da
manifestação de vontades sobre a doação de órgãos e
designação de responsável legal

Elcio Schuhmacher

Robótica Educacional para o Ensino de Física, Matemática e
desenvolvimento do Pensamento Computacional com Foco em
Alunos de Escolas Públicas.

Elena Riet Correa Rivero

Carcinogênese oral: influência de fibroblastos senescentes no
processo de invasão e avaliação biológica de fármacos
senolíticos.

Curricular

nas

Redes
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Eduardo Monguilhott Dalmarco
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Cruzamentos materiais e conceituais entre Desenho de Moda
Barroco brasileiro/catarinense e Barroco português: produção
de material virtual didático instrucional

Eliandra Mirlei Rossi

Educação ambiental nas escolas: Aprendendo e ensinando
monitorar e preservar os mananciais hídricos

Eliane Rute de Andrade

Diagnóstico de fungos envolvidos no declínio e morte de plantas
de videira em Santa Catarina.

Eliane Silva de Azevedo Traebert

A carga de doença por COVID-19 no Estado de Santa Catarina

Elidio Angioletto

Ozônio e peróxido de hidrogênio para tratamento “in situ” de
solos contaminados com hidrocarbonetos

Elisa Helena Siegel Moecke

Avaliação do uso do plasma não térmico como elicitor à
produção de compostos bioativos em cultivos de microalgas

Elisa Henning

Gráficos De Controle Estatístico De Processos Aplicados Ao
Monitoramento Do Consumo De Água No Ambiente Construído

Elisabeth Wazlawik

Efeitos da suplementação com extrato seco de romã e óleo de
linhaça em marcadores de inflamação e estresse oxidativo de
indivíduos em hemodiálise

Elisandra Rigo

Estudo Da Aplicação De Enzimas Em Produtos Lácteos De
Leite Bovino E Ovino

Elisandro Ricardo Drechsler dos Santos

Funga Catarinense: qualificação do registro de espécies de
macrofungos e inovação a partir do reconhecimento
semiautomatizado da diversidade potencialmente ameaçada

Elise Sommer Watzko

Modelagem Matemática de Células de Combustível
Microbianas (CCM) para geração de energia simultaneamente
com tratamento de drenagem ácida de mina de carvão
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Elenir Carmen Morgenstern
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Atenção à saúde no ambiente hospitalar e a pandemia covid19: aspectos gerenciais, assistenciais, laborais, de segurança
do paciente e transição do cuidado

Elizabeth Nappi Corrêa

Caracterização do ambiente alimentar no entorno de escolas
estaduais de uma mesorregião de santa catarina e sua
associação com o consumo alimentar de estudantes do 9º ano
do ensino fundamental

Elka Lima Hostensky

Mulher negra e trabalho: Efeitos psicossociais do racismo e
estratégias de enfrentamento às opressões

Eloisa Pavesi

Relações entre a neuroplasticidade e comportamentos
emocionais no modelo animal de doença neurodegenerativa

Emilio Luiz Streck

Estratégias de neuroproteção para a doença da urina do xarope
do bordo

Emmanuel Grave de Oliveira

Física de partículas e campos: investigando as teorias
fundamentais do universo

Endler Marcel Borges de Souza

Desenvolvimento de método analíticas utilizando imagens
digitais obtidas com scanners e smartphones

Enori Gemelli

Fabricação de Biomateriais Granulados de Fosfatos de Cálcio
Microporosos para Testes In Vivo de Aumento Ósseo Guiado
em Calvária de Coelhos.

Eric Aislan Antonelo

Redes Neurais para Simulação e Controle de Sistemas
Dinâmicos Industriais

Erica De Brito Pitilin

Impacto da covid-19 em gestantes: medidas inovadoras nos
desfechos adversos de parto baseadas em modelos de
aprendizado de máquina.

Érica Frazão Pereira De Lorenzi

Controle biológico e alternativo da mosca-do-broto da mandioca
e estudos de dinâmica populacional
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Elisiane Lorenzini
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Desenvolvimento de soluções energeticamente mais eficientes
para sistemas integrados de gerenciamento térmico de bateria
e condicionamento de ar utilizados em veículos elétricos

Estevan Felipe Pizarro Muñoz

Sustentabilidade das organizações da Agricultura Familiar:
tecnologia social aplicada aos modelos de negócios

Euclides Schallenberger

Avaliação de genótipos e desenvolvimento de cultivares de
hortaliças para sistema orgânico de produção.

Eunice Sueli Nodari

Vitivinicultura serrana: o despontar
oportunidades para santa catarina

Evelise Maria Nazari

Neurotoxicidade induzida pelo larvicida piriproxifeno: o papel do
larvicida nos casos de microcefalia

Evelyn Winter da Silva

Avaliação da qualidade da água do Rio Canoas coletada em
locais sob a influência de diferentes ações antrópicas:
determinação de atributos físico-químicos e efeitos
toxicológicos em peixe-zebra (Danio rerio)

Éverton Fabian Jasinski

Método livre de parametrização para diagnóstico do estado de
carga e estado de saúde de baterias por impedância

Fabian Leonardo Cabrera Riano

Projeto de blocos analógicos e digital em CMOS 180nm usando
ferramentas CAD de código aberto

Fabiane Goldschmidt Antes

Implantação de método analítico rápido para avaliação de
desempenho de processos biológicos de remoção de nitrogênio
amoniacal de efluentes agropecuários e agroindustriais

Fabiano Alexandre Nienov

Mapeamento geoambiental dos municípios pertencentes às
regiões meio oeste e oeste de Santa Catarina

Fabienne Antunes Ferreira

Aplicação de um protocolo rápido de sequenciamento de DNA
de última geração baseado em nanoporos para utilização em
vigilância e investigação de surtos causados por bactérias
resistentes a antibióticos
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Ernane Silva
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AGRO-TICS Soluções em Tecnologia Informação
Comunicação 4.0 para Produtores Agropecuários.

Fabio Antonio Xavier

Usinagem de imãs de NdFeB por Fio Diamantado

Fábio Gonçalves Daura Jorge

Implicações ecológicas, sociais e econômicas da interação
entre pescadores e botos em Laguna, SC.

Fabio Jose Gomes

Associação genômica para
gastrointestinais em ovinos

Fábio Martinho Zambonim

Desenvolvimento de cafés especiais sob bases sustentáveis de
cultivo e com diferenciação territorial do produto catarinense

Fabio Nascimento da Silva

Caracterização de viroses em tomate e plantas daninhas e da
mosca branca no Estado de Santa Catarina

Fabio Rau Akashi Hernandes

Catálogo digital e atlas morfológico da coleção de ácaros de
penas (Arachnida: Acari) da Universidade Federal de Santa
Catarina

Fábio Satoshi Higashikawa

Efeito da aplicação de biocarvão nas propriedades físicas do
solo e no rendimento da cebola

Fabiola Branco Filippin Monteiro

Transdiferenciação de adipócitos rosa como modelo celular de
estudo da glândula mamária

Fabiola Hermes Chesani

O cuidado familiar das crianças com Transtorno do Espectro
Autista diante da pandemia da COVID-19

Fabricia Cardoso Petronilho

Investigação do envolvimento da disbiose intestinal sobre o
dano cerebral após a sepse: paralelo entre o envelhecimento e
a intervenção com transplante fecal em ratos
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Fábio Alexandrini
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Diálogo Transjudicial: a interpretação do Direito Internacional
Consuetudinário pelo Tribunal de Justiça da União Europeia e
sua aplicação prática nos tribunais brasileiros

Fabrizio Caputo

Treinamento resistido baseado na velocidade de movimento:
validação, viabilidade e efetividade de uma nova proposta para
induzir alterações neuromusculares e melhoras no desempenho
de tarefas esportivas

Fatima Ferretti Tombini

Efeitos de diferentes protocolos multicomponentes de
exercícios físicos, associado ou não a acupuntura, sobre a
intensidade da dor, disfunções do sono, sintomas depressivos
e independência funcional de idosos

Felipe Augusto Moretti Ferreira Pinto

Adaptação de variedades de Lúpulo na Serra Catarinense em
aspectos fitossanitários, fenológicos e produtivos

felipe dal pizzol

PAPEL DO RECEPTOR ALFA-2 ADRENÉRGICO SOBRE AS
ALTERAÇÕES
COGNITIVAS
E
NEUROQUÍMICAS
INDUZIDAS PELA SEPSE

Felipe Delfini Caetano Fidalgo

Álgebra Geométrica no estudo de simetrias em Problemas de
Geometria de Distâncias

Felipe do Nascimento Vieira

Potencial uso de microalgas como ingrediente para o
desenvolvimento de dietas de inverno para o camarão-brancodo-pacífico

Felipe Eugenio Kich Gontijo

Fortalecimento da gestão de riscos e desastres pela análise da
coordenação local

Felipe Matarazzo Suplicy

Avaliação de sistemas de depuração e de expositor de
moluscos vivos

Felipe Mendonça Pimenta

Transporte, Circulação e Dispersão nas Baías de Florianópolis
(Projeto BAÍAS)

Fernanda Barbosa Lima

A Vitamina D como novo alvo para a prevenção de desfechos
em transtornos psiquiátricos em um modelo de restrição de
crescimento intrauterino induzida por glicocorticóides em ratos..
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Fabrício Wloch
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Identificação de camarões nativos Catarinenses e seu potencial
uso sustentável na aquicultura - conhecer para preservar e
multiplicar

Fernanda Hansch Beuren

Proposta de implantação de um sistema de locação de
bicicletas para o Planalto Norte de Santa Catarina

Fernanda Hansen

Efeitos da suplementação de suco de beterraba sob parâmetros
cardiometabólicos e de estresse oxidativo em adultos
hipertensos

Fernanda Maria Cordeiro De Oliveira

Flores de Bromeliaceae ocorrentes na restinga de Florianópolis:
o que elas nos mostram sob um olhar anatômico inovador?

Fernanda Stoffel

Produção do macrofungo Pleurotus albidus em resíduo
agroindustrial e investigação de suas atividades biológicas

Fernando Cesar Sossai

Um estudo sobre o potencial de inscrição na Lista do Patrimônio
Mundial da UNESCO de bens integrantes do conjunto do
patrimônio cultural e natural de Santa Catarina (PCM-IV)

Fernando Domingo Zinger

Coleta e identificação molecular de nematoides fitoparasitas do
gênero Meloidogyne em pomares de maçã da Serra
Catarinense

Fernando Jacques Althoff

Fluidos e mineralizações associadas à Zona de Cisalhamento
Itajaí-Perimbó

Fernando Pereira Monteiro

Aplicação foliar de Trichoderma em tomateiros visando o
controle da Septoriose.

Fernando Roberto Xavier

Novos catalisadores bioinspirados para a oxidação de
substratos orgânicos: Agregando valor à subprodutos da
indústria petroquímica

Fernando Spiller

Uso dos medicamentos Oseltamivir e Zanamivir para o
tratamento da COVID-19
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Fernanda Guimarães de Carvalho
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Desenvolvimento e validação de um instrumento para avaliação
de flebites no sistema de atenção terciária à saúde: aplicação
para a segurança do paciente.

Filipe Dutra da Silva

Desenvolvimento e aplicação de ferramentas para análise de
ruído e desempenho aerodinâmico de aerogeradores

Flavia Medeiros Santos

Moralidades, Tecnologias de Vigilância e Controle Social:
inovações no campo da Segurança Pública em
Florianópolis/SC.

Flavio Augusto Penna Soares

Desenvolvimento de simulador bucomaxilofacial modular para
treinamento em cirurgias odontológicas

Flavio Henrique Reginatto

Desenvolvimento de produto farmacêutico a partir de Ilex
paraguariensis (erva-mate) para o tratamento de doenças
neurodegenerativas

Flávio José Simioni

Avaliação ambiental e energética da cadeia de biomassa
florestal para a geração de energia térmica.

Flávio Rubens Lapolli

Desenvolvimento de uma tecnologia inovadora no tratamento
de efluentes suínos associando uma célula a combustível
microbiana (CCM) à um eletrobiorreator a membrana (EBRM)
visando o reúso de águas

Franceli Rodrigues Kulcheski

Identificação e potencial envolvimento de miRNAs na regulação
da resistência à antracnose em Phaseolus vulgaris

Franciane Barbieri Fiório

Efeitos da realidade virtual associada à estimulação
transcraniana por corrente contínua no equilíbrio de pessoas
com doença de parkinson

Franciane Bobinski

Análise dos efeitos analgésico, anti-inflamatório e antioxidante
do óleo da borra do café extraído com pré-tratamento de plasma
não-térmico em um modelo animal de dor e inflamação

Franciane Reinert Lyra

Comunicação de responsabilidade social corporativa durante a
pandemia do Covid-19: uma comparação entre Brasil, Reino
Unido e Estados Unidos.
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Filipe Carvalho Matheus
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Meaning and practice of tradition within long-lasting family
businesses

Francieli Dalcanton

Desenvolvimento e caracterização de produtos alimentícios
com alto teor de fibras a partir de subproduto da indústria
cervejeira

Francielli Cordeiro Zimermann

Uso de protocolos de diagnóstico de doenças musculares
humanas na descoberta das etiopatogenias das doenças
musculares de frangos de corte

Francielly Andressa Felipetti

Os benefícios da música à saúde mental: um estudo científico
com base em um grupo de canto

Francilene Gracieli Kunradi Vieira

Efeito da ingestão de um sorvete adaptado sobre indicadores
nutricionais, inflamatórios e de estresse oxidativo, incidência de
mucosite oral e qualidade de vida de indivíduos com câncer em
quimioterapia

Francis Felix Cordova Puma

Estabilização de sistemas dinâmicos associados a mistura de
sólidos

Francisco Olmar Gervini de Menezes
Júnior

Cultivo sustentável do morangueiro em sistema semihidropônico recirculante

Gabriel Adan Araujo Leite

Exposição De Camundongos Swiss Ao Piriproxifeno Da PréPuberdade À Maturidade Sexual: Avaliação Da Toxicidade
Reprodutiva E Da Fertilidade Masculina E Feminina

Gabriel Berenhauser Leite

Impacto das mudanças climáticas nos índices agroclimáticos da
fruticultura de clima temperado em SC

Gabriel Murilo Ribeiro Gonino

Estudos para conservação do potencial ecológico de riachos do
Vale do Itajaí

Gean Vitor Salmoria

Desenvolvimento de materiais avançados para o tratamento de
osteosarcoma
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franciele Beck
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Avaliação da microbiota com vistas à produção de um probiótico
para combate à hipertensão e transtornos psiquiátricos

Geisson Marcos Nardi

POSSÍVEL ENTENDER E REVERTER
MUSCULAR APÓS A SEPSE?

Gelton Geraldo Fernandes Guimarães

Tecnologias para produção de fertilizantes bioativos a partir da
peletização de resíduos agroindustriais com incorporação de
formulações ativas de microrganismos encapsulados

George Saliba Manske

Práticas Corporais, Educação e Saúde Pública: potências
transformadoras em espaços de produção de cultura

Germán Ayala Valencia

Desenvolvimento de corantes naturais nanoestruturados à base
de biopolímeros e antocianinas provenientes de resíduos da
indústria de alimentos

Giancarlo Dondoni Salton

Tecnologias Digitais aplicadas ao conceito de Smart Campus

Giancarlo Gomes

Influência da Liderança Transformacional e do Work-Life
Balance na Inovação por Meio da Aprendizagem
Organizacional: Estudo no Setor de Transformação

Giane Carla Kopper Muller

Fortalecimento da Infraestrutura Natural no Entorno da
Barragem Sul em Ituporanga (SC)

Gierri Waltrich

Desenvolvimento de bancada de testes para determinação da
performance de veículos elétricos de pequeno e médio porte

Gilberto José Pereira Onofre de Andrade

“Estudos da biologia reprodutiva da Euvola ziczac
(Linneaus,1758) como subsídio ao desenvolvimento das bases
tecnológicas para produção desta espécie em laboratório

Giliani Veloso Sartori

Potencial tecnológico de utilização de frutas nativas da Serra
Catarinense na produção de sidra natural mista

A

FRAQUEZA
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Geison de Souza Izídio
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Gilmar sidnei Erzinger

Estudo do controle antimicrobiano de diferentes cepas por
atividade dos alfacetoácido do lúpulo e ação fotodinâmico de
clorofilina

Gilvan Luiz Machado Costa

Valorização dos professores do ensino médio na região sul do
brasil: configurações nas redes estaduais de ensino

Giovanna Medeiros Rataichesck Fiates

Internet e mídias sociais no contexto da socialização culinária:
estudo multimétodos sobre conteúdo veiculado e utilização por
diferentes grupos populacionais

Giovanni Finoto Caramori

Design Computacional de Moléculas Mecanicamente
Interligadas contendo Carbenos N-heterocíclicos

Giselle Camargo Mendes

Ferramentas biotecnológicas visando a seleção de genótipos de
Oryza sativa mais tolerantes e produtivos sob estresses
abióticos

Gislaine Tezza Rezin

Investigação pré-clínica da associação de nanopartículas de
ouro com carnitina sobre a obesidade: efeito na função
mitocondrial

Gislaine Zilli Réus

Investigação translacional dos mecanismos neurobiológicos e
neuroplásticos associados ao transtorno depressivo maior
decorrentes de alterações do sono

Giuliano Arns Rampinelli

R-sol: desenvolvimento de células de referência para medição
da radiação solar com sistema de aquisição de dados
inteligente embarcado para análise de impactos da distribuição
espacial em áreas de usinas fotovoltaicas

Giustino Tribuzi

Estratégias inovadoras para beneficiamento de macro e
microalgas

Givanildo Silva

Marketplace rural: aproximando compradores dos produtores
rurais
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Gilmar Moraes Santos

CONTROLE DO EQUILÍBRIO E QUALIDADE DE VIDA EM
IDOSOS APÓS O CONFINAMENTO DOMICILIAR DEVIDO AO
COVID-19: implicações comportamentais e biomecânicas nas
recomendações para reabilitação física
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Biossíntese otimizada de nanopartículas de prata com extratos
da macroalga Sargassum cymosum: escalonamento e atividade
antimicrobiana

Glauber Wagner

Genômica e metiloma comparativo de cães com displasia em
santa catarina: uma estratétiga apara diagnóstico e
identificação de marcadores de doenças genéticas em cães.

Glaucea Warmeling Duarte

Nanopartículas de óxido de magnésio aplicadas no tratamento
e desinfecção de águas residuais contaminadas

Gloria Regina Botelho

Uso de bioinsumos na produção de alho (Allium sativum L.) do
estado de Santa Catarina.

Grasiela de Bastiani

Correlação ultrassonográfica de alterações do esqueleto axial
equino e as claudicações apendiculares distais e proximais
detectadas por avaliação objetiva associada ao tratamento por
mesoterapia.

grasieli de oliveira ramos

Individualidade biológica como marca de observação de
potencialidade para obesidade: um estudo de coorte

Graziela Breitenbauch de Moura

A tecnologia de uma cidade inteligente para a prevenção e
combate ao Aedes aegypti.

Graziela Liebel

A COVID-19 em Santa Catarina: carga da doença e
desigualdades regionais.

Greicy Michelle Marafiga Conterato

Potencial antidiabético da Eugenia involucrata DC, uma espécie
nativa da Mesorregião Serrana Catarinense: efeitos sobre a
toxicidade induzida por glicose em modelo alternativo de
Caenorhabditis elegans e sobre um modelo de diabetes tipo 2
em ratos

Greyce Luci Bernardo

Desenvolvimento de habilidades culinárias para promoção da
alimentação saudável em indivíduos com Diabetes Mellitus

Guilherme Alves Elias

Variações Fenológicas e Biometria de Butia catarinensis
Noblick & Lorenzi. em Ambiente Natural e em Consórcio com
Eucalyptus spp., no sul de Santa Catarina, Brasil.
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Gizelle Inacio Almerindo
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Explorando técnicas de aprendizagem de máquina para a
execução de buscas sistemáticas na literatura da COVID-19.

Guilherme de Toledo e Silva

Oncologia de precisão passo a passo: da biópsia ao cuidado

Guilherme Fleury Fina Speretta

Potencial tratamento para disfunção cardiovascular induzida
pela covid-19 em santa catarina

Guilherme Mallmann

Validação de sistemas de previsão para oídio na cultura do
morangueiro em ambiente protegido

Guilherme Piêgas Koslovski

Escalonamento de Infraestruturas Virtuais baseado em
Aprendizado de Máquina Profundo e Acelerado por GPUs

Guilherme Razzera Maciel

Plataforma de bioinformática estrutural para estudos
ecotoxicológicos: aplicação no mapeamento e caracterização
funcional dos receptores nucleares de ostras cultivadas em
Santa Catarina.

Guilherme Sabino Rupp

Bases para o desenvolvimento da aquicultura de pepinos-domar (Echinodermata: Holothuroidae) em Santa Catarina

Gustavo Batista Grolli Klein

Ensaio clínico randomizado controlado de boca dividida
comparando materiais de regeneração óssea guiada para
preservação do rebordo alveolar.

Gustavo Daniel Donatelli

Confiabilidade de dados de medição: proposta de implantação
de um laboratório de apoio à tomada de decisão

Gustavo Felippe da Silva

Peptídeos humanizados desenvolvidos por phage-display para
detecção e neutralização viral de SARS-CoV-2

Gustavo Henrique Ferrero Klabunde

Caracterização de germoplasma visando a potencialização do
melhoramento genético de bananeira.
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Guilherme dal bianco
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Reprogramação Metabólica durante a maturação de célula β
pancreática como guia para melhorar a funcionalidade de
células hPSC-β.

Gustavo Lopes Colpani

Fotoeletrocatálise aplicada na degradação de amônia em
efluentes líquidos.

Gustavo Nicolodelli

Avaliação da técnica LIBS em condições de atmosfera
controlada para análise multielementar em amostras
agroambientais

Haluko Massago

Manejo reprodutivo para a tilápia-do-Nilo, linhagem GIFT-Epagri

Hans Peder Behling

Estudo das ameaças do trade turístico catarinense por meio de
mapeamento digital participativo a fim de fortalecer o
ecossistema empreendedor e impulsionar a inovação no setor
de turismo de aventura

Haroldo Tavares Elias

MONITORAMENTO DE SAFRA: produtividade de milho e soja
em Santa Catarina com o uso de índices agrometeorológicos e
espectrais
de
vegetação,
estimativa,
avaliação
e
desenvolvimento de sistema de informação

Heiliane de Brito Fontana

Qualidade muscular e capacidade funcional em indivíduos com
osteoartrite: um estudo biomecânico e de exequibilidade focado
em um novo paradigma para a função muscular

Heitor Daguer

Aprimoramento do controle analítico de biotoxinas marinhas em
moluscos bivalves de Santa Catarina: quantificação de toxinas
paralisantes por LC-MS/MS

Helena Kuerten de Salles Uglione

E eu com isso? A participação da sociedade civil na inovação
social

Helenne Jungblut Geissler

FOTOGRAMETRIA DIGITAL TERRESTRE A CURTA
DISTÂNCIA PARA O LEVANTAMENTO E DOCUMENTAÇÃO
DE BENS CULTURAIS

Helio Roesler

Sistema Instrumentado para Prática de Scrum no Rúgbi
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Gustavo Jorge dos Santos
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Desenvolvimento tecnológico de formulações pediátricas
contendo o fármaco esomeprazol

Helry Luvillany Fontenele Dias

Avaliação de Intervenções de Tráfego na Fluidez e Emissão de
Poluentes Atmosféricos na Região Norte - SC

Helton Ricardo Ouriques

O Brasil diante do ressurgimento da China: possibilidades e
limites. Um estudo de caso da indústria 4.0

Henrique Mendonça Nunes Ribeiro Filho

Introdução de leguminosas em sistemas de produção leiteira no
estado de Santa Catarina

Henrique Simas

Desenvolvimento de protótipos veiculares ultra-eficientes como
plataforma de inovação em veículos urbanos

Hercilio Higino da Silva Filho

Levantamento da circulação de SARS-CoV-2 entre primatas
humanos e não humanos neotropicais em zoológicos e
criadouro científico de Santa Catarina.

Heveline Enzweiler

Fotodegradação de fármacos utilizando catalisadores
heterogêneos suportados em membranas de hidrogel

Humberto Gracher Riella

SÍNTESE
DE
SMART
SUSTENTABILIDADE: ADITIVOS
PARA AGRICULTURA

Humberto Moreira Carvalho

“Basketball2Life”: promoção do desenvolvimento positivo de
crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.

Humberto Tonani Tosta

Educação
Empreendedora,
Desenvolvimento
De
Competências Empreendedoras E Intenção De Empreender –
Uma Análise Das Universidades Federais De Santa Catarina.

Ieda Margarete Oro

Perfil E Comportamento De Risco Do Investidor E Educação
Financeira: Um Estudo Com A Geração Millennials

MATERIALS
COM
NANOESTRUTURADOS
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Hellen Karine Stulzer
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Entre lugares e memórias: um estudo histórico sobre patrimônio
industrial e políticas de desenvolvimento no norte de Santa
Catarina (século XX-XXI)

Ildegardis Bertol

RELAÇÕES DA EROSÃO HÍDRICA COM A PRODUTIVIDADE
DE CULTURAS E CONDIÇÕES DO SOLO

Ilse Maria Beuren

Efeitos das Capacidades Relacionais e do Gerenciamento de
Riscos
Interorganizacionais
no
Desempenho
do
Relacionamento entre Startups e seu Parque Tecnológico

Ilson Wilmar Rodrigues Filho

Desenvolvimento de ferramentas para auxílio à produção de
textos por surdos

Ilyas Siddique

Manejo da diversidade funcional em agroflorestas: Conciliando
produção com restauração ecológica

Indianara Fernanda Barcaroli

Biomarcadores bioquímicos em crustáceos coletados no
mangue do Rio Perequê, Itapema, Santa Catarina, Brasil.

Isa de Oliveira Rocha

ATLAS GEOGRÁFICO DE SANTA CATARINA: Fascículo 4 –
Redes e Infraestrutura e Fascículo 5 – Panorama Econômico

Isabel Daufenback Machado

AVALIAÇÃO DA RESPOSTA IMUNE INATA NA ATIVIDADE
ANTI-INFLAMATÓRIA IN VIVO E IN VITRO DO EXTRATO DE
Myrcia pubipetala Miq. (ARAÇA).

Isadora Burmeister Dickie

Proposição de plataforma modelo para formação
professores em Metodologias de Aprendizagem Ativa

Isaías Scalabrin Bianchi

Sistema de Business Intelligence para a governança da
informação de hospitais de Santa Catarina: ferramenta para
gestão por meio de indicadores

Itaciara Larroza Nunes

LÍQUIDOS IÔNICOS COMO ALTERNATIVA TECNOLÓGICA
PARA OBTENÇÃO DE COMPOSTOS BIOATIVOS DE FONTE
VEGETAL E MICROALGAL

de
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Ilanil Coelho
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DESEMPENHO TERMOMECÂNICO DE ARGAMASSAS
ISOLANTES PARA REVESTIMENTO DE EDIFICAÇÕES COM
O USO DE AGREGADOS LEVES E SÍLICA AEROGEL

Ivan Bianchi

Marcadores metabólicos, hormonais e genéticos associados à
puberdade e ao anestro em leitoas

Ivan Helmuth Bechtold

Moléculas e nanomateriais para sensores e dispositivos
optoeletrônicos

Ivan Luiz de Medeiros

LabinPro Laboratório/Incubadora de Design de Produto com
ênfase na inovação, tecnologia e sustentabilidade

Ivan Sestari

Piramidação de alelos que afetam a sinalização luminosa, a
biogênese plastidial e a carotenogênese como estratégia para
intensificar a qualidade nutricional e funcional do fruto do
tomateiro

Ivanete Schneider Hahn

Atores do ecossistema de inovação, inovação aberta e
transferência de tecnologia para micro, pequenas e médias
empresas do setor vitivinícola do meio oeste catarinense

Ivani Cristina Voos

KITA - Kits de Tecnologia Assistiva: um serviço público e
gratuito na perspectiva de equidade social para pessoas com
deficiência

Ivânia jann Luna

Estresse e luto profissional em trabalhadores expostos ao
processo de morte do paciente: compreensão e diretrizes para
a gestão

Ivone Gohr Pinheiro

Evolução do coeficiente de permeabilidade da camada de
revestimento de pavimentos de concreto permeável

Izabel Christine Seara

Avaliação do Sistema Sonoro da Fala em Língua Materna e
Estrangeira

Izabella Thaís da Silva

Estudo da atividade anti-herpética e neuroprotetora de novos
derivados cardenolídeos e seu papel na Doença de Alzheimer
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Itamar Ribeiro Gomes
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Jacir Dal Magro

Desenvolvimento e aplicação espacial de biolarvcicidas no
combate ao mosquito A. aegypti

Jackson Adriano Albuquerque

Mudança de uso da terra e o efeito do manejo pós colheita
florestal nas características do solo

Jackson Roberto Eleotério

Método para aquisição e análise de dados para a determinação
da dimensão alvo no processamento da madeira em serrarias.

Jaime Farias Dresch

Laboratório de Divulgação Científica e Inovação na Educação

Jair Juarez João

Subprodutos agroindustriais: utilização da casca de arroz como
fonte microbiano para tratamento “in situ” de águas e efluentes
gerados na atividade da carcinicultura

Jairo José Zocche

BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO DE Cinclodes pabsti SICK,
1969 (FURNARIIDAE) NOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Jairo Marchesan

O AGROTURISMO COMO ALTERNATIVA DE TRABALHO E
RENDA PARA A JUVENTUDE RURAL DO PLANALTO NORTE
CATARINENSE

Jaisson Teixeira Lino

Patrimônio da Colonização no Oeste Catarinense: Pesquisa
Arqueológica da Casa Ternus, São Carlos-SC

Janaína Pereira dos Santos

Preferência e comportamento da mosca-das-frutas sulamericana por genótipos de macieira desenvolvidos pela
EPAGRI

Jane Mara Block

Aplicação do conceito de economia circular no aproveitamento
e valorização de frutos da biodiversidade catarinense utilizando
tecnologias limpas e não convencionais
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Jaciane Lutz Lenczak

Two birds one stone: comparação da fermentação propiônica e
succínica em cultura pura e co-cultura de Actinobacillus
succinogenes e Propionibacterium acidipropionici, visando a
produção de uma mistura de ácidos orgânicos para futura
aplicação na indústria
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Robótica Educacional como ferramenta de ensino e
aprendizagem no componente curricular de Matemática da
Educação Básica.

Janice Valmorbida

Técnicas de manejo do solo e da planta visando o cultivo
sucessivo de tomate

Jean Carl Silva

IMPACTO DA OBESIDADE MATERNA SOBRE O DESFECHO
GESTACIONAL

Jeferson Lana

Análise do impacto da concessão de recursos via Agência de
Fomento para pequenas e médias empresas do Estado de
Santa Catarina afetadas pelo coronavírus (COVID-19)

Jefferson Luís Meirelles Coimbra

Epistasia no caráter distribuição radicular em feijão para os
grupos gênicos andino e mesoamericano: ausência de heterose
I. Fenotipagem e genotipagem ampla visando auxiliar no
desenvolvimento de genótipos tolerantes aos estresses
abióticos

Jefferson Luiz Traebert

Monitoramento da COVID-19 por meio de dados médicos
georreferenciados utilizando redes complexas e métodos de
inteligência artificial

Joana Celia Dos Passos

Os efeitos das políticas de inclusão social/ações afirmativas no
ensino superior em SC

Joandes Henrique Fonteque

Paratuberculose em bovinos na bacia leiteira do Estado de
Santa Catarina: prevalência, fatores de risco e sorotipos

João Batista Tolentino Júnior

Determinação da evapotranspiração e eficiência do uso da água
por culturas agrícolas no Sul do Brasil

João Borges Laurindo

Uso do processo Cast-Tape Drying para a produção de papel
de arroz comestível com probiótico Lactobacillus amylovorus

João Carlos Souza

Inovações tecnológicas em operações técnicas de proteção e
defesa civil em Santa Catarina
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Janice Teresinha Reichert
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Espaço maker de educação para o
sustentável com base no design for change

desenvolvimento

João Frederico Mangrich dos Passos

Diagnose de viroses em cultivares de macieira do programa de
melhoramento da Epagri.

João Henrique Zanelatto

Trabalhadores e mercado de trabalho no Sul Catarinense: um
estudo comparado entre as indústrias do vestuário,
metalúrgicas e plásticos

João Luciano de Quevedo

Avaliação dos parâmetros epigenéticos no sangue dos filhos de
pacientes ambulatoriais com transtorno bipolar

Joao Peterson Pereira Gardin

Validação, refino e uso de websistema de diagnose e
recomendação de adubação para videiras americanas, DRIS e
CND

João Victor Staub de Melo

Avaliação da Contribuição do Nano-grafeno na Reparação de
Danos em Misturas Asfálticas

João Vieira Neto

Desenvolvimento de tecnologias para produção de hortaliças
livres de agrotóxicos, Alto Vale do Itajaí, SC.

Joaquim Olinto Branco

Gestão socioambiental integrada: Políticas Públicas e Águas

Jocemar Ilha

Efeitos do treinamento físico-comportamental em indivíduos
com lesão medular dependentes de cadeira de rodas

Joel Haroldo Baade

O
processo
ensino-aprendizagem
pós-pandemia
na
coordenadoria regional de educação de caçador: impactos na
escola, no aluno e na família

Joel Martins Crichigno Filho

Desenvolvimento de monitoramento de baixo custo para a
usinagem visando a indústria 4.0
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Joao Eduardo Chagas Sobral
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Leishmaniose visceral: ocorrência de leishmaniose em uma
população felina brasileira e identificação do flebotomíneo
transmissor.

Jonatas Henrique Fernandes do Prado

Avaliação do efeito do Turismo de Observação de Baleia
Embarcado no comportamento da baleia-franca-austral
(Eubalaena australis): subsídios para gestão da atividade no
território da APA da Baleia Franca/ICMBIo.

Jorge Luiz Rodrigues Filho

Uso de modelagem ecológica como subsídio à implementação
de abordagens ecossistêmicas na gestão da pesca artesanal de
camarões no estado de Santa Catarina.

José Cláudio Siqueira Castanheira

Sons Alterados: Efeitos sonoros e a construção de sonoridades
contemporâneas

José Eduardo Da Silva Santos

Bradicinina e sistema renina-angiotensina na sepse: novas
possibilidades para intervenções terapêuticas.

José Luís Almada Guntzel

Otimização de Sistemas Integrados em Chip: do projeto físico à
aplicação

José Luís Guedes dos Santos

Empreendedorismo inovador na prática da enfermagem para o
enfrentamento da COVID-19 em Santa Catarina

José Messias Bastos

Sistema portuário catarinense: desenvolvimento, entraves
logísticos, capacidades ociosas e modernizações pontuais

José Ripper Kós

Plataforma Ecossistemas das Cidades

José Roberto Santin

Avaliação anti-inflamatória de um novo agonista parcial
ppargamma e seus efeitos sobre a colite ulcerativa em
camundongos

José Salatiel Rodrigues Pires

Projeto Fauna Floripa: Avaliação de áreas prioritárias para
preservação e conservação da biodiversidade faunística da Ilha
de Santa Catarina
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Joice Lara Maia Faria
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Bases de Schiff derivadas da diaminomaleonitrila e seus
complexos de vanádio(IV): Potenciais fármacos para a doença
de Chagas

Josiane Budni

Avaliação do prognóstico de idosos após infecção por COVID19 na região da AMREC no Sul de Santa Catarina: um
acompanhamento da cognição, saúde mental e biomarcadores
até 2 anos após a infecção

Josiane Maria Muneron de Mello

Estudo
do
desempenho
do
processo
de
eltrocoagulação/eletrofloculação aplicado para o tratamento de
efluentes de postos de lavagem veicular

Josie Budag Matsuda

A influência dos fungos no pé diabético

Josiel Barbosa Domingos

Novas Alternativas para o Tratamento de Cânceres Resistentes
à Quimioterapia Clássica: Sensibilização Celular pela βLapachona

Josué Alberton

Preparação e caracterização de biocompósitos poliméricos para
o desenvolvimento de embalagens biodegradáveis

Jouhanna do Carmo Menegaz

Empreendedorismo de negócios na enfermagem: trabalho e
formação em santa catarina

Joviles Vitório Trevisol

Políticas e processos de autoavaliação da pós-graduação:
proposições para a rede catarinense a partir de modelos
internacionalmente estabelecidos

Juan Pablo de Lima Costa Salazar

Simulação e Análise de Big Data do Ruído de Aeronaves e seus
Mecanismos de Geração - SONG

Jucinei José Comin

"Proposição do uso da abundância natural do isótopo estável de
15N para identificar hortaliças, frutas e grãos de diferentes
sistemas de produção agrícolas e similaridade nutricional entre
frutíferas”

Juliana Balbinot Reis Girondi

Ozonioterapia e laserterapia no tratamento de feridas cirúrgicas
– ensaio clínico randomizado
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José Wilmo da Cruz Júnior
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Desvendando a contaminação costeira no Estado de Santa
Catarina: níveis, fontes e distribuição.

Juliana Paula da Silva

Complexos
rutênio-areno
conjugados
a
matrizes
biopoliméricas: estudo da atividade citotóxica e avaliação do
potencial como liberador controlado de fármaco.

Juliana Vieira Almeida Silva

Desenvolvimento de um aplicativo de dispositivo móvel
baseado em Psicologia Positiva para o bem-estar de
profissionais de saúde

Juliane Araújo Greinert Goulart

Avaliação da atividade giardicida de plantas consumidas por
Alouatta guariba clamitans (Cabrera, 1940).

Juliano Andreoli Miyake

Estratégias para a sensibilização de células resistentes de
glioma à quimioterapia: uso de inibidores e RNAi

Juliano Corulli Corrêa

Extração de substâncias húmicas obtidas a partir de cama de
aves para produção de fertilizantes fluidos

Juliano da Cunha Gomes

Desenvolvimento de reator biológico termofílico, aeróbio,
automatizado e de fluxo horizontal para compostagem de
resíduos sólidos orgânicos

Juliano De Dea Lindner

Viabilidade de processos de secagem para produção de
sourdough do tipo III ativo para aplicação em pães

Julio César Sagás

Descargas
bipolares

Julio Monteiro Teixeira

Metodologias Criativas para Inovação em Negócios sob a ótica
do Design Digital

Junir Antonio Lutinski

Tecnologias voltadas à promoção da saúde em parques
urbanos

luminescentes

geradas

por

fontes

pulsadas
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Juliana Leonel
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Dinâmica populacional de tripes (Thysanoptera: Thripidae) em
cultivos comerciais de alho no Meio Oeste Catarinense

Jurandir Pereira Filho

Avaliação da Eutrofização e Eventos de Hipoxia na Região
Costeira Centro-Norte de Santa Catarina

Jurema Tomelin

Internacionalização dos Ecossistemas de Inovação em Santa
Catarina: Diagnóstico e Oportunidades

Jurgen Andreaus

Valorização da lignina para preparação de nanopartículas e sua
aplicação no beneficiamento têxtil

Karim Hahn Luchmann

Monitorando o efeito da poluição química em cetáceos:
estabelecimento de um conjunto de biomarcadores em pele de
boto da tainha Tursiops truncatus gephyreus

Karin Esemann de Quadros

Estudo anatômico e do crescimento do lenho de sete espécies
de myrceugenia o. Berg (myrtaceae) em floresta atlântica

Karin Silva Caumo

Nanocarreadores multifuncionais para co-liberação de
fármacos e RNA de intereferência (siRNA) como terapia
sinérgica de ceratites infecciosas graves

Karine de Souza SIlva

Migrações e Refúgios em Santa Catarina: demandas e desafios

Karine Louise dos Santos

Fortalecimento da conservação in situ on farm no Planalto
Serrano Catarinense

Karine Modolon Zepon

Desenvolvimento de “esponjas” adsorventes e reutilizáveis à
base de carragenana e β-ciclodextrina para remoção de
micropoluentes orgânicos de águas residuais

Kátia Cilene Godinho Bertoncello

Plataforma para estudos de validação clínica em cuidados de
enfermagem nas unidades de terapia intensiva de adultos:
pacientes com síndromes respiratórias agudas graves com
suspeita ou diagnóstico confirmado para COVID-19
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Juracy Caldeira Lins Junior
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Terraplanagem: boas práticas legislativas municipais de
resiliência do Direito aos riscos de desastres ambientais no
âmbito das regiões hidrográficas catarinenses

Katia Rezzadori

Campo elétrico pulsado para valorização de cortes de carne e
aumento da qualidade nutricional proteica

Katiane Paula Bagatini

Plantas Bioativas: estudo etnobotânico associado ao
isolamento de compostos químicos e avaliação de efeitos
toxicológicos.

Kelen Haygert Lencina

Diversidade genética e fitoquímica de populações de Ilex
paraguariensis de Santa Catarina

Keli Vanessa Salvador Damin

Projeto de equipamento para controle da geometria do arco
elétrico em processos de soldagem

Kelly Samara da Silva

Estudo longitudinal do estilo de vida de adolescentes – eleva

Ketner Bendo Demetrio

Biocerâmicas nanoestruturadas a partir de fosfatos de cálcio e
nióbio: estudo da viabilidade celular e reparação óssea

Keyla Cristiane do Nascimento

Contribuições e desafios dos profissionais de saúde que atuam
no Serviço de Atendimento Pré-hospitalar Móvel na pandemia
por Covid-19

Klaus Konrad Scheuermann

Desenvolvimento de linhagens de arroz com múltiplos genes de
resistência a brusone associado a resistência a herbicidas.

Kleber Trabaquini

IMAGENS SENTINEL-2 E ALOS/PALSAR PARA ANÁLISE DE
INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS NA POMICULTURA DE SANTA
CATARINA

Kleyton Hoffmann

Inteligência artificial aplicada na gestão de energia do Hospital
Universitário Santa Terezinha (HUST) visando ações de
eficiência energética
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Kátia Ragnini Scherer
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Craqueamento de gorduras residuais de aves para produção de
biocombustível

Laerte Reis Terres

PARÂMETROS GENÉTICOS ASSOCIADOS A QUALIDADE
DE GRÃOS DE ARROZ

Laio Oriel Seman

Otimização e controle de sistemas de produção e serviços
estratégicos

Larissa de Lima Trindade

Planejamento da governança da água em santa catarina: uma
proposta de melhoria aos planos de bacias hidrográficas

Larissa Nardini Carli

Funcionalização de nanopartículas de argila para fabricação de
embalagens ativas biodegradáveis

Leandro do Prado Ribeiro

Avaliação de isolados de Metarhizium spp. (Ascomycota:
Hypocreales) nativos de Santa Catarina como promotores de
crescimento e indutores de resistência em gramíneas
(Poaceae) forrageiras

Leandro Fleck Fadel Miguel

Um metamodelo para a determinação da confiabilidade de
torres de transmissão existentes via simulação do colapso

Leandro Hahn

Manejo da adubação fosfatada no sistema de plantio direto de
tomate

Leandro Henrique Manfredi

Avaliação de biomarcadores envolvidos em situações de
caquexia, sarcopenia e atrofia muscular na dpoc

Leila Hayashi

Cultivo multitrófico integrado de moluscos e macroalgas:
proposta de sistema de cultivo para Santa Catarina

Lenita Agostinetto

Contaminação por agrotóxicos no contexto da saúde única
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Laércio Ender
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Tecnologias para o desenvolvimento da cultura do lúpulo no
brasil

Leocir José Welter

Melhoramento Genético da Videira Assistido por Marcadores
Moleculares Visando a Resistência Durável a Doenças

Leonardo Araujo

Aplicativo de celular, resistência constitutiva e induzida para
diagnóstico, monitoramento e manejo do cancro europeu da
macieira

Leonardo Barbosa Leiria

Estudo do potencial antiproliferativo de complexos
organometálicos derivados do Ácido Valproico e de suas
repercussões na integridade genômica em linhagens celulares
de Gliomas

Leonardo Flach

Impacto do Cooperativismo de Crédito no Desenvolvimento
Local dos Municípios Catarinenses

Leonardo Romero Monteiro

Estudo da Concepção e Dinâmica de Enxurradas em Santa
Catarina

Leonardo Rubi Rörig

Remediação de efluentes domésticos e de maricultura através
de tapetes biofiltrantes de algas marinhas

Leslie Ecker Ferreira

Análise da resistência farmacogenética aos anticoagulantes e
antiplaquetários usados na prevenção de AVC

Letícia Andreza Yonezawa

Efeito do Feliway® e da música em gatos domésticos
hospitalizados

Letícia de Lima Trindade

ATIVIDADES
GERENCIAIS
DOS
ENFERMEIROS
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DE SANTA CATARINA:
contributos para qualificar a gestão dos serviços de saúde

Liana Cristina Giachini

“Saberes sobre a educação em tempos de pandemia"
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Leo Rufato
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Educação, História e Cultura Indígena: Episte(me)todologias
Interculturais e Decoloniais no Vale do Itajaí

Lilian Kolling Girardini

CARACTERIZAÇÃO GENOTÍPICA DE Criptosporidium spp. E
Escherichia coli RESISTENTES À COLISTINA ORIUNDOS DE
ANIMAIS DE PRODUÇÃO, AMBIENTE E HUMANOS COM
FOCO EM SAÚDE ÚNICA

Lílian Sibelle Campos Bernardes

Planejamento e síntese de novos fármacos para tratamento da
ceratite amebiana
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Inovação tecnológica como agente de redução dos impactos
ambientais da indústria de reciclagem de Baterias.

Marília Miotto

Estudo do decaimento de patógenos humanos em moluscos
bivalves através da depuração em ambiente natural (relocação
ou relaying): propostas de protocolos adequados às condições
ambientais brasileiras.

Mariluci Neis Carelli

A gestão da paisagem como patrimônio cultural em Joinville e a
Baia da Babitonga, Estado de Santa Catarina

Marina Raijche Mattozo Rover

Monitoramento remoto do tratamento de pacientes com artrite
reumatoide

Mário Dobner Júnior

Manejo sustentável da Floresta Ombrófila Mista: subsídios a
partir da caracterização dendrométrica e modelagem do
crescimento de florestas maduras e secundárias
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PROTOTIPAGEM DE PRÓTESES PARA USO EM MEDICINA
VETERINÁRIA BIOFUNCIONALIZADO

Mário Lucio Roloff

Desenvolvimento de Sistema Automatizado de Coleta e
Disponibilização de Dados Meteorológicos Aplicado a Previsão
Meteorológica Autônoma via Rádio Frequência

Mario Wolfart Júnior

Desenvolvimento de Vídeo-laringoscópio de Alta Capacidade e
Baixo Custo com Tecnologia Nacional
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Qualidade de maçãs minimamente processadas em função da
cultivar, de soluções conservantes e período de
armazenamento dos frutos
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Desfechos clínicos e laboratoriais de pacientes recuperados da
COVID-19 na microrregião do Alto Vale do Itajaí: correlação
entre a predisposição de doenças e cascata inflamatória

Marlise Nara Ciotta

Qualidade e manejo do solo, queima de resíduos e implantação
de pastagem após a supressão de floresta cultivada de Pinus
elliottii

Marlon Brandt

História Ambiental da suinocultura no Oeste de Santa Catarina
(décadas de 1920 a 1990)
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Redes de circulação ameríndias: tratamento computacional do
parentesco e temas conexos
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Estudo e desenvolvimento do processo TIG multi-cátodo para
operações de revestimento metálico
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Desenvolvimento de Embalagens Plásticas Sustentáveis com
Propriedades Superiores de Barreira
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A Ética da vida humana associada: Compreendendo os atos
morais voltados para o bem comum no contexto brasileiro
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Variações sobre a voz: possibilidades na clínica psicanalítica

Mauricio Mello Petrucio

Os efeitos da urbanização na redução dos
ecossistêmicos em riachos insulares subtropicais
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Estratégias de manejo genético, biológico e cultural para o
controle da podridão seca das raízes causada por Fusarium
oxysporum
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Pensamento Computacional na Infância
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Efeitos da hidrodinâmica na variabilidade da qualidade da água
e nas ocorrências de Arribadas de microalgas na praia central
de Balneário Camboriú, SC
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biodiversidade catarinense: avaliação das espécies de Myrtales
ameaçadas de extinção em Santa Catarina

Melissa Ely Melo

GEODIREITO E GESTÃO AMBIENTAL RURAL E URBANA:
INSTRUMENTOS
POTENCIALIZADOS
E
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ESTADO DE SANTA CATARINA
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Impactos socioeconômicos nas regiões do Estado de Santa
Catarina durante e pós-pandemia do COVID-19: reflexos na
produção industrial e no nível de emprego
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INCLUSÃO DE PRÁTICAS DIÁRIAS NA ROTINA PARA A
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Avaliação da função cardíaca e renal e do metabolismo
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Produção de materiais celulósicos para embalagens ativas
biodegradáveis
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Potencializando o envolvimento parental no desenvolvimento
esportivo de jovens atletas: contribuições a partir de um
programa educativo para pais no esporte
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A variabilidade climática dos eventos meteorológicos em Santa
Catarina: estatística observacional e modelos atmosféricos em
cenários passados a futuros
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Estudo clínico, radiográfico, histológico e imuno-histoquímico na
resposta pulpar de molares decíduos frente à agentes
agressores.
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Invasões biológicas podem afetar a resiliência de florestas em
Santa Catarina?

Micheli Zanetti

Encapsulação do éster geranil acetato para proteção térmica
deste composto, visando sua aplicação como aditivo em
embalagem de alimentos.
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Infraestrutura Federada de Autenticação e de Autorização para
Indústria 4.0

Michelle Souza Benedet

URBi: avaliação e proposição de diretrizes de intervenção
urbana nas margens da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão
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Genômica da conservação de Butia catarinensis Noblick &
Lorenzi
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Mudanças climáticas, paisagens e povoamento pré-histórico na
bacia do rio Uruguai
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DETERMINANTES DA VELOCIDADE DO AJUSTE DA
ESTRUTURA DE CAPITAL EM MERCADOS EMERGENTES
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Desenvolvimento da capacidade de internacionalização de
startups de tecnologia digital
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MECANISMOS
EPIGENÉTICOS
ENVOLVIDOS
NA
MANIFESTAÇÃO DA MIOPATIA WHITE STRIPING EM
FRANGOS DE CORTE
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A Arquitetura Participativa dos Conselhos Municipais de
Políticas Urbanas em Santa Catarina

Monica Motta Lino

Simulação clínica virtual: estratégia pedagógica orientada pela
prática experiencial online de aprendizado ativo na saúde
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Capacidade produtiva de bracatinga em sistema silvipastoril

Nadja de Carvalho Lamas

Arte, Cultura e Patrimônio: investigação sobre a complexidade
conceitual relativas ao imbricamento entre patrimônio cultural, a
arte contemporânea e sua abordagem na perspectiva da
história da arte global.

Naiara Guerra

Uso de pendimethalin como estratégia para redução do período
crítico de controle de plantas daninhas em culturas aliáceas

Nara Lins Meira Quintão

Taxifolina, um antioxidante promissor no tratamento da
neuropatia periférica induzida por quimioterápicos.

Natacha Eugenia Janata

EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO CAMPO EM TEMPOS DE
PANDEMIA DO COVID-19

Natália Martins Dias

PROPRIEDADES PSICOMÉTRICAS DO STROOP APP:
AVALIAÇÃO DO CONTROLE INIBITÓRIO DA INFÂNCIA À
VIDA ADULTA

Nei Kavaguichi Leite

No fundo do poço: Panorama da qualidade das águas
subterrâneas da Ilha de Santa Catarina

Neilor Bugoni Riquetti

DESENVOLVIMENTO DE UM SENSOR DE UMIDADE DE
CALCÁRIO PARA AGRICULTURA DE PRECISÃO.

Neuro Hilton Wolschick

Avaliação dos atributos físicos e químicos do solo e rendimento
de culturas de cobertura e milho em um Nitossolo após
aplicação do pó da rocha Olivina Melilitito, associado a cinzas
de biomassa vegetal e microrganismos solubilizadores.

Newton Marques Peron

Criação do Núcleo de Lógica, Linguagem e Conhecimento da
UFFS

Nilce Fátima Scheffer

A Formação de Professores e inovações para o ensino no
contexto das Políticas Educacionais: relações entre
Tecnologias Digitais e o ensino da Matemática na Educação
Básica
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Diagnóstico socioambiental da bacia hidrográfica do rio
Urussanga região sul do Estado de Santa Catarina

Norma Machado da Silva

Análises de polimorfismos no gene canal de sódio associados
com resistência a inseticidas piretróides em populações de
Aedes aegypti de Santa Catarina

Odilon Luiz Poli

TECNOLOGIAS DIGITAIS E INOVAÇÕES NAS ESCOLAS
PÚBLICAS

Pablo Flôres Limberger

GAMIFICAÇÃO NO TURISMO DE OBSERVAÇÃO DE
PÁSSAROS COMO ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO E
SUSTENTABILIDADE

Patricia Akemi Tuzimoto

DETERMINAÇÃO DOS TEORES DOS PRINCIPAIS MINERAIS
E COMPOSTOS ORGÂNICOS PRESENTES NA POLPA DA
BANANA PRATA CULTIVADA NO SUL DO ESTADO DE
SANTA CATARINA PARA FINS DE SOLICITAÇÃO DE
INDICAÇÃO GEOGRÁFICA JUNTO AO INPI

Patrícia Bulegon Brondani

Dor: Desenvolvimento
nocicepção.

Patricia de Souza Brocardo

Estudo dos mecanismos de vulnerabilidade para a dependência
alcoólica em adolescentes

Patricia Haas
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PARA
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COM
DOENÇAS
CARDIOVASCULARES E RESPIRATÓRIAS PÓS-INFECÇÃO
POR COVID-19

Patrícia Hadler Rodrigues

Respostas faunísticas às mudanças climáticas e ambientais do
Quaternário na Mata Atlântica do sul do Brasil: extinções
regionais e conformação da biota atual

Patricia Jantsch Fiuza

Investigação de aspectos organizacionais e psicossociais
associados ao bem estar, motivação e práticas inovadoras
relacionadas à inserção, uso e desenvolvimento de Tecnologias
Interativas para Educação

Patrícia Poletto

DESCONSTRUÇÃO DA CASCA DE BANANA PARA
PRODUÇÃO DE OLIGOSSACARÍDEOS COM POTENCIAL
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ESTRATÉGIAS INOVADORAS PARA A PROMOÇÃO DE UMA
SÓ
SAÚDE
(ONE
HEALTH):
AGROECOLOGIA,
HOMEOPATIA E PLANTAS MEDICINAIS

Paul Krause

Desenvolvimento de software: incorporando nuvens ao CESM primeira etapa.

Paula Lazzarin Uggioni

MONITORAMENTO DA ROTULAGEM EM ALIMENTOS
INDUSTRIALIZADOS COMERCIALIZADOS NO BRASIL:
ANÁLISE MULTITEMÁTICA

Paulo Antonio de Souza Gonçalves

Substâncias homeopáticas, fertiprotetoras e fotodinâmicas, na
produção de alimentos seguros para manejo fitossanitário e
rendimento de cebola em sistemas orgânico e integrado.

Paulo Antunes Horta Junior

BIORREMEDIAÇÃO E BIOREFINARIA DA MACROALGA
VERDE ULVA FASCIATA – BAIAZUL

Paulo Cesar de Jesus

CORANTES REATIVOS BIFUNCIONAIS E POLIFUNCIONAIS:
DEGRADAÇÃO PELO USO DE MÉTODOS OXIDATIVOS E
BIOCATALISE.

Paulo Cesar Lock Silveira

Efeitos do tratamento com fotobiomodulação associada a
nanopartículas de ouro ligadas a um peptídeo mimetizante do
fator de crescimento fibroblástico (FGF) em um modelo de lesão
epitelial

Paulo Cesar Machado Ferroli

ATIVIDADES
INTEGRADAS
ENSINO-PESQUISAEXTENSÃO: ENSUS, MIX SUSTENTÁVEL E AFINS

Paulo Emílio Lovato

Ação de plantas de cobertura sobre a comunidade de fungos
micorrízicos em plantio direto de hortaliças.

Paulo Henrique Condeixa De França

Resistência antibiótica: a próxima pandemia? Análise da
disseminação entre animais e humanos sob a perspectiva “One
Health”

Paulo Henrique Souto Ribeiro

Utilização dos graus de liberdade espaciais transversais da luz
em Informação Quântica

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por AMAURI BOGO e FÁBIO ZABOT HOLTHAUSEN em 09/10/2020 às 17:07:04, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo FAPESC 00001039/2020 e o código A5W846IU.

Patrizia Ana Bricarello

191

BALANÇO DE CARBONO E NITROGÊNIO NO SISTEMA DE
INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA FLORESTA COM
FERTILIZANTES ORGÂNICOS OU MINERAIS

Paulo Márcio Da Cruz

Internacionalização universitária e geração de conhecimento e
inovação: O caso da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)

Paulo Ricardo Bavaresco

Educar para a sustentabilidade: possibilidades
de
conscientização ambiental por meio das práticas de ensinoaprendizagem em escolas municipais localizadas no território
de São Miguel do Oeste/SC.

Paulo Ricardo Berton

O JAPÃO É LOGO ALI

Paulo Roberto Da Cunha

INFLUÊNCIA
DO
TREINAMENTO
EM
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PROFISSIONAL NO ESTADO CÉTICO DE AUDITORES DE
ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

Paulo Roberto Innocente

Construção de fotocatodo de Cu2O/ZnO para geração de gás
Hidrogênio com energia solar

Pedro Bertemes Filho

Sensor Eletroquímico Point-of-Care do SARS-CoV-2 por
amplificação isotérmica de DNA

Pedro Boff

MANEJO FITOSSANITARIO PELO USO INTEGRADO DE
ALTAS DILUIÇÕES DINAMIZADAS ASSOCIADAS À
DIVERSIDADE GENETICA E SEU POSSIVEL MODO DE
AÇAO

Pedro Carlos Pinheiro

PEIXES RIVULÍDEOS DA REGIÃO NORDESTE DE SANTA
CATARINA

Pedro de Souza Pereira

CoastSnapSC - Monitoramento comunitário de praias de Santa
Catarina

Pedro Del Bianco Benedeti

Efeitos da substituição da silagem de milho por silagem fúngica
de resíduos do processamento de palmito de palmeira real
(Archontophoenix alexandrae) sobre os parâmetros de
fermentação ruminal de bovinos de corte
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Experimentação eletrônica remota
profissionalizante tecnológico

Pedro Henrique Hermes de Araújo

BIOPLAST -Síntese do Poli(succinato de butileno) via Rotas
Sustentáveis

Pedro Luiz Manique Barreto

Novos métodos para determinação de hidrocarbonetos
policíclicos aromáticos e seus metabólitos em pescado e sua
aplicação na avaliação de risco do derramamento de petróleo
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Utilização de acelerômetros em bovinos a pasto no estado de
Santa Catarina: uma ferramenta multidisciplinar
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Desenvolvimento de um biscoito assado para a saúde oral de
cães contendo um blend de extrato de romã e probióticos: uma
ferramenta na prevenção de bactérias com potencial zoonótico

Priscila de Souza

Xantonas preniladas naturais: compostos com potencial
terapêutico para doenças cardiovasculares?

Rachel Faverzani Magnago

Novos materiais a partir de descarte vegetal e industrial

Rafael Cabreira Gomes

Termodifusão em Ferrofluidos: uma alternativa a geração de
energia limpa e renovável

Rafael Cypriano Dutra

Canabidiol e nanotecnologia
tratamento de dores crônicas

Rafael de Camargo Catapan

Impressão 3D de catalisadores heterogêneos para geração de
hidrogênio

Rafael Gallina Delatorre
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Cultivo orgânico suspenso: uma nova forma de se cultivar
hortaliças.

Rafael Holdorf Lopez

Atualização de modelo de pontes rodoviárias utilizando dados
de pesagem em movimento

Rafael Inácio Barbosa

Efeitos do exercício físico associado a terapia de
fotobiomodulação na capacidade funcional e no desempenho
muscular em indivíduos com sequelas da COVID-19.
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Integração social de migrantes em situação de vulnerabilidade
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CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SPIN-OFFS NO
CONTEXTO CATARINENSE
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Automação da compostagem de resíduos urbanos com
emprego de equipamentos e sensores

Rafael Rodrigo Mueller

Formação de professores e gestão na Educação: políticas e
concepções

Rafael Stubs Parpinelli

Reconhecimento de Padrões com Inteligência Computacional e
Processamento de Alto-desempenho para Auxílio de
Diagnóstico

Rafaela Silva Moreira

Curvas de Funcionalidade e Trajetórias de Participação para
Crianças e Adolescentes com Paralisia Cerebral - PartiCipa
Brasil
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Avaliação Probabilística da Resiliência de Sistemas de
Distribuição de Energia Elétrica considerando Análise de Risco
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Melhoramento de bananeiras através da seleção de mutantes
espontâneos e do cruzamento de variedades comerciais com
diploides melhorados

Raphael de Leão Serafini

Larvicultura de jundiá (Rhamdia quelen) em sistema de
bioflocos

Raquel Alvarenga Sena Venera

Tecnologia Social de (auto)biografia e formação: uma proposta
híbrida

Regina de Fatima Peralta Muniz Moreira

INTENSIFICAÇÃO
DE
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DESINFECÇÃO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Regina de Sordi

Proteção de órgãos mediada por SUMOilação no trauma
associado ao choque hemorrágico e séptico

Regina Rodrigues Rodrigues

Eventos Extremos de Secas, Ondas de Calor Terrestres e
Marinhas: Impactos em Santa Catarina

Reginaldo Leandro Placido

História e Memória da Educação Profissional e Tecnológica em
Santa Catarina: das escolas agrotécnicas ao Instituto Federal
Catarinense

Régis Henrique Gonçalves Silva

Sensores de Triangulação a Laser aplicados a Soldagem

Régis Kovacs Scalice

Projeto Integrado (Informacional e Conceitual) de dispositivos
assistivos baseado em conceitos de Projeto Focado em
Manufatura Aditiva (DfAM)

Renan de Souza Rezende

Uso de processos ecológicos e bioindicadores para avaliar o
efeito de Pequenas Centrais Hidrelétricas

Renata Dias de Mello Castanho Amboni

Valorização integral do fruto e das folhas da uvaia (Eugenia
pyriformis Cambess) cultivada em Santa Catarina
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Abundância, uso de habitat e conservação de elasmobrânquios
em um hotspot subtropical de biodiversidade no Brasil

Renato Ramos da Silva

Impacto dos Rios Atmosféricos nos Eventos Meteorológicos
Extremos no Sul do Brasil

Renato Tibiriçá de Saboya

Segregação socioespacial urbana em Santa Catarina

Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes

IWNet: Redes sem Fio aplicadas à Indústria 4.0 e Web das
Coisas

Ricardo Andrade Rebelo

Síntese de aza-heterociclos – modulação de antibióticos
padrões e avaliação da atividade antibacteriana a
microorganismos multirresistentes

Ricardo Andrez Machado de Avila

IDENTIFICAÇÃO, DESIGN E SÍNTESE DE PEPTÍDEO COMO
ALVO FARMACOLÓGICO PARA TRATAMENTO CONTRA A
COVID-19

Ricardo Aurélio Quinhões Pinto

Equipe Barco Solar Babitonga – Projeto Monocasco

Ricardo de Medeiros

Identificação de dano em estruturas fabricadas de material
compósito através do metamodelo Kriging e a resposta
dinâmica

Ricardo Evandro Mendes

Avaliação fitoquímica e experimental de compostos tóxicos para
bovinos da Ateleia glazioviana
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Obtenção Ambientalmente Compatível de Bioativos Baseados
na Hibridação Imidazol-Poliidroquinolina.

Ricardo Lara

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE
BRASILEIRA: as origens do mercado de trabalho assalariado.

Ricardo Machado

Biografemas da história intelectual em Santa Catarina

Ricardo Trezzi Casa

CLOROSE AFETA PRODUÇÃO DE PINUS EM SANTA
CATARINA

Rita Buzzi Rausch

IMPLICAÇÕES
DE
UM
PROCESSO
FORMATIVOCOLABORATIVO
ENTRE
PROFESSORES
ALFABETIZADORES INICIANTES E EXPERIENTES AO
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE

Rivaldo Niero

A biodiversidade catarinense como fonte de substâncias com
potencial anticâncer

Roberta de Paula Martins

Investigação do papel do inflamassoma NLRP3 no
desenvolvimento de comportamento tipo doentio causado por
inflamação sistêmica associada ao COVID-19

Roberta Pires de Oliveira

Nominais Nus através das Línguas: o Português Brasileiro e o
Mandarim, um estudo experimental

Roberto Cid Fernandes Junior

Mapeando estrelas e gás em galáxias

Roberto Francisco Coelho

Contribuição ao desenvolvimento da nova geração de
microinversores
fotovoltaicos:
microinversores
híbridos
(fotovoltaico + bateria) com capacidade de provimento de
serviços ancilares à rede elétrica

Roberto Kalbusch Saito

Uma visão da região central da Via Láctea pelos levantamentos
VVV/VVVX
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Análise da Faixa de Estabilidade e Emissão de Poluentes de
Chamas de Biocombustíveis Utilizando um Queimador Poroso
Radiante

Robilson Antonio Weber

Avaliação dos efeitos de anestésicos sintéticos e alternativos
sobre a qualidade espermática de Rhamdia quelen

Robison Tramontina

Sustentabilidade em obras Públicas custeadas pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): uma
análise a partir dos Municípios da Associação dos Municípios
do Oeste de Santa Catarina (AMOSC)

Robson Marcelo Di Piero

Indução de resistência em tomateiro contra doenças de origem
fúngica e bacteriana

Rodolfo Moresco

Avaliação da biodisponibilidade de astaxantina sintética, natural
e nanoencapsulada em gema de ovos de galinhas poedeiras
(Gallus gallus domesticus)

Rodolfo Vargas Castilhos

Potencial de utilização de resíduos das indústrias vinícola e
cervejeira como atrativos para monitoramento da mosca-dasfrutas em citros

Rodolfo Wendhausen Karuse

IDENTIFICAÇÃO
DOS
COEFICIENTES
PARA
DIMENSIONAMENTO
DAS
ÁREAS
FÍSICAS
DE
ATENDIMENTO E PRODUÇÃO EM RESTAURANTES À LA
CARTE

Rodrigo Blödorn

Análise experimental da confiabilidade de componentes sujeitos
à falhas estocásticas relacionadas ao fenômeno de fadiga de
contato

Rodrigo Coral

Análise de desgaste de ferramenta por meios indiretos com o
uso de redes neurais artificiais

Rodrigo Dal Bosco Fontana

Buracos negros e gravitação: aspectos teóricos

Rodrigo de Almeida Mohedano

Produção de biogás e outras biomoléculas a partir da biomassa
residual de Lemnas obtidas em lagoas de tratamento de
efluentes da suinocultura catarinense
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Rodrigo Sudatti Delevatti

Proposta de um modelo alternativo de reabilitação
cardiometabólica e funcional em indivíduos com diabetes
mellitus tipo 2– um ensaio clínico randomizado

Rodrigo Trentini Preuss

Simulador de tempo real para Sistemas Elétricos de Potência

Roger Walz

Mecanismos sinápticos associadas à encefalite anti-receptor
NMDA

Rogério Aparecido Gariani

Feromônio e fruticultura no Estado de Santa Catarina: Síntese
dos componentes feromonais da Grapholita molesta na
Universidade do Estado de Santa Catarina e condução do
estudo em campo por confusão sexual pela Epagri/São
Joaquim.

Rogério de Oliveira Gondak

Impacto da radioterapia na estrutura dentária e na adaptação
de cimentos endodônticos nos canais radiculares

Rogerio Gomes de Oliveira

Ações de eficiência energética para microcervejarias

Rogério Rosa Rodrigues

Quando os objetos falam: religiosidade e circulação de saberes
nas comunidades santas do Contestado.

Rogério Santos da Costa

Difusão e transferência de tecnologia para a produção de arroz
orgânico de produtores agrícolas familiares na região do
município de Imaruí/SC

Rolf Bertrand Schroeter

Influência do desgaste em ferramentas de PCBN na integridade
de superfícies usinadas em aços endurecidos e na vida em
fadiga de componentes mecânicos

Ronivaldo Steingraber

Mercado de trabalho e desigualdade em Santa Catarina: análise
dos microdados da RAIS
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Rodrigo Perito Cardoso

Manufatura Aditiva de Componentes Metálicos por Extrusão
(Impressão 3D) de pós metálicos + ligantes: Domínio da
tecnologia e produção de componentes com camadas
funcionais (MultiMaterial)
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As Tecnologias Digitais Na Formação Inicial E Continuada De
Professores/As
De
Geografia:
Potencialidades
Para
Construção De Conhecimentos E Cultura Digital

Rosandro Boligon Minuzzi

Microclima de floresta e área descampada em cenários
climáticos: subsídios para inserção sustentável de sistemas de
consórcio e nichos humanos

Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi

BIODIVERSIDADE NO PLANALTO SUL CATARINENSE,
COXILHA RICA, DO SOLO AO DOSSEL: CONHECER PARA
PRESERVAR

Rosely Aparecida Peralta

FOTOLIBERAÇÃO DE MONÓXIDO DE CARBONO E SUA
APLICAÇÃO COMO FÁRMACO

Rosemeri Maurici da Silva

Projeto ACO: Identificação de Bioassinaturas Metabolômicas
para o Diagnóstico da Doença de Sobreposição Asma-DPOC

Rosete Pescador

Micropropagação de bambus para a produção de mudas em
escala comercial: fomentando a cadeia produtiva do bambu em
Santa Catarina

Rosiléia Marinho de Quadros

Estudo epidemiológico-molecular de Encephalithozoon cuniculi
em Lepus europaeus Pallas, 1778, na serra Catarinense:
Implicações sanitárias e ecológicas.

Rubens Onofre Nodari

Genética, diversidade e características envolvidas na interação
Videira x Podridão da uva madura

Rubens Tadeu Delgado Duarte

Microrganismos Extremófilos de Santa Catarina: Biodiversidade
e Potencial Biotecnológico (MESC)

Rudimar Luís Scaranto Dazzi

Diagnóstico de lesões de pele por pressão, utilizando visão
computacional

Rudy José Nodari Júnior

Características dermatoglíficas de pessoas com Transtorno do
Espectro Autista
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Micro e Nanoencapsulação de óleos essenciais com atividade
sobre ácaros fitófagos para aplicação em sistema orgânico de
produção

Sabrina Arcaro

Nanopartículas de magnetita superparamagnéticas de baixa
toxicidade: síntese verde e funcionalização por biopolímeros
para aplicação no tratamento do câncer por hipertermia
magnética

Sabrina Da Silva De Souza

Avaliação da cobertura de atenção básica nos municípios de
Santa Catarina e o desempenho da COVID 19

Sady Mazzioni

MECANISMOS DE CONTROLES DE PESSOAL E AS
ESTRATÉGIAS
SOCIALMENTE
RESPONSÁVEIS
UTILIZADAS PELAS EMPRESAS DO SETOR LÁCTEO

Samira da Silva Valvassori

EFEITOS DO ESTRESSE NO INÍCIO DA VIDA MEDIADOS
PELA
ALTERAÇÃO
DA
NA+K+-ATPASE
NA
SUSCEPTIBILIDADE DO TRANSTORNO BIPOLAR

Samira Kauchakje

Abordagem territorial da capacidade estatal: uma análise da
literatura e da sua aplicação em estudos sobre governo
interfederativo para o enfrentamento de pandemias

Samira Peruchi Moretto

O Oeste catarinense em foco: História Ambiental e as
transformações da paisagem (1960 a 1990)

Samuel Da Silva Feitosa

Automatização da Triagem de Pacientes em Tempos de
Pandemia

Sandra Davi Traverso

ADITIVOS
ALIMENTARES
EM
SUÍNOS
COMO
SUBSTITUTOS AOS ANTIMICROBIANOS PROMOTORES DE
CRESCIMENTO: ANÁLISE A CAMPO E EM EXPLANTES
INTESTINAIS.

Sandra Denise Camargo Mendes

Funções ecossistêmicas desempenhadas por microorganismos em solos de pastagens do Planalto Sul catarinense.

Sandra Makowiecky

Passado – Presente: História da Arte em Santa Catarina – Uma
Antologia de obras tridimensionais
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BioREFood: Estratégias de biorrefinaria para recuperação de
ingredientes funcionais a partir de resíduos agroindustriais de
frutas e cereais de relevância para o estado de Santa Catarina

Sandro Lauri da Silva Galarca

Branquidade e negritude: a(s) narrativa(s) negra(s)
antirracista(s) como desafio ao racismo na Literatura no Vale do
Itajaí

Sara Nunes

Uma pandemia na educação: olhares sobre a vida e a morte em
tempos de COVID-19

Sarah Franco Vieira de Oliveira Maciel

AVALIAÇÃO
DE
COMPONENTES
DO
SISTEMA
PURINÉRGICO
EM
PACIENTES
COM
CÂNCER
COLORRETAL E SUA RELAÇÃO COM O PROCESSO
INFLAMATÓRIO

Sávio Leandro Bertoli

Estudo da viabilidade técnica e sustentável do processo de
tingimento simultâneo de fibras de poliamida e poliéster
utilizando corante natural de urucum

Selvino Neckel de Oliveira

Como Insetos Hematófagos Podem Auxiliar na Conservação de
Anfíbios da Mata Atlântica: Propondo uma Nova Forma de
Monitorar Anfíbios e Entender a Saúde dos Ecossistemas

Sergio Abreu Machado

Saúde uterina em vacas leiteiras: uma abordagem sistêmica

Sérgio Antonio Netto

A eutrofização estuarina como modulador da fixação de
carbono e biodiversidade de marismas

Sérgio Luciano Avila

Plataforma inteligente
inspeção industrial

Sérgio Luiz Althoff

Investigação de patógenos com potencial zoonótico em
morcegos urbanos

Sérgio Murilo Petri

Interações das capacidades ambientais e do eco-controle na
gestão de risco ambiental, economia circular e no desempenho
ambiental e econômico

customizável

para

treinamento

e

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por AMAURI BOGO e FÁBIO ZABOT HOLTHAUSEN em 09/10/2020 às 17:07:04, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo FAPESC 00001039/2020 e o código A5W846IU.

Sandra Regina Salvador Ferreira

202

Influência das alterações climáticas na assembleia de peixes
recifais da zona de transição sul do Brasil - Santa Catarina

Sergio Torres Moraes

A Vulnerabilidade Socioambiental na Região da Foz do Rio
Itajaí - Desafios e Perspectivas

Sérgio Vidal Garcia Oliveira

Desenvolvimento de conversores estáticos aplicados em
estações de recarga de carros elétricos

Sergio Yesid Gómez González

Desenvolvimento e Design da Próxima Geração de
Nanocatalisadores e Estruturas Semicondutoras para
Remediação e Inativação de Vírus e Bactérias

Shirley Kuhnen

Atividade moduladora do nanofitoterápico de macela em
desenvolvimento sobre o perfil de Staphylococcus aureus
meticilina resistente: alternativa para o tratamento da mastite
bovina

Sidnei Vieira Marinho

Sistemática para Alinhamento Estratégico nas Universidades
Catarinenses mediante o uso de Cenários Prospectivos

Sidney Luiz Sturmer

Serviços ecossistêmicos e caracterização morfológica e
molecular de espécies de fungos micorrízicos arbusculares
pertencentes a Coleção Internacional de Cultura de
Glomeromycota (CICG)

Silvana Dalmutt Kruger

SISTEMA
DE
GESTÃO
E
AVALIAÇÃO
DA
SUSTENTABILIDADE DA SUINOCULTURA - SIGEASS Web

Silvana Giacomini Collet

EFEITO METAFILÁTICO DO DISSELENETO DE DIFENILA
(PhSe)2 NO METABOLISMO, IMUNIDADE E STATUS
OXIDATIVO DE VACAS LEITEIRAS NO PERÍODO DE
TRANSIÇÃO

Silvana Nair Leite Contezini

Vias de acesso aos tratamentos para doenças raras em Santa
Catarina: fatores condicionantes e estratégias para o avanço da
gestão pública.

Silvani Verruck

METAGENÔMICA APLICADA À PRODUTOS ARTESANAIS:
Seleção de culturas starters autóctones e identificação de
patógenos emergentes
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Discursos e textualidades sobre Covid-19: dossiê temático com
grupos de pesquisa catarinenses em Linguagem em (Dis)curso

Silvio Santos Junior

Smart Farming aplicado aos pequenos produtores rurais do
Meio-Oeste Catarinense: identificando e promovendo as
competências requeridas

Simone Sehnem

Smartlab como uma plataforma de fomento para a agroindústria
artesanal regional

Simone Silveira

DETECÇÃO
E
CARACTERIZAÇÃO
GENÉTICA
DE
ISOLADOS DE CIRCOVÍRUS SUÍNO TIPO 2 (PCV-2),
CIRCOVÍRUS SUÍNO TIPO 3 (PCV-3) E DE PARVOVÍRUS
SUÍNO (PPV) EM SUÍNOS DO SUL DO BRASIL

Sirlei Favero Cetolin

VULNERABILIDADES FAMILIARES E RISCOS À SAÚDE E
BEM-ESTAR DE IDOSOS EM TEMPOS DA COVID-19.

Siumar Pedro Tironi

MANEJO
DE
PLANTAS
DANINHAS
ALELOPÁTICOS DA CULTURA DA CANOLA

Sonia Purin da Cruz

Qualidade da água e resistência a antimicrobianos no interior
de Santa Catarina.

Soraia Dornelles Schoeller

CUIDADO EM SAÚDE E PROCESSO DE REABILITAÇÃO DE
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA EM TEMPOS DE
PANDEMIA: REALIDADE E DESAFIOS EM SANTA CATARINA

Soraya Franzoni Conde

COVID-19 e o mundo do trabalho e da educação catarinense:
correlações entre classe, gênero raça

Stefanie Carlan da Silveira

Jornalismo e Inovação: panorama da indústria brasileira de
legado e nativa digital

Stephan Paul

Desenvolvimento de uma plataforma de apoio
regulamentação do ruído de aeronaves elétricas e drones

E
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IMPAIRMENT DE ATIVOS EM TEMPOS DE PANDEMIA

Suzana da Rosa Tolfo

Fatores psicossociais de risco e protetivos para trabalhadores e
acadêmicos

Sylvio Luiz Mantelli Neto

Previsão do Recurso Solar a Curto Prazo e de Baixo Custo para
Plantas Fotovoltaicas a Partir da Observação das Nuvens Utilizando Câmeras .

Tahis Regina Baú

Extrato aquoso de hibisco (Hibiscus sabdariffa L.):
características do consumo, efeito das condições de infusão e
armazenamento no teor de compostos bioativos

Talita da Silva Jeremias

Desenvolvimento
de
plataforma
biotecnológica
para
prospecção de produtos derivados de células-tronco (“cell free”)
para o tratamento de alopecias

Tania Beatriz Creczynski Pasa

Terapia por microRNA carreado por nanopartículas híbridas em
câncer de próstata

Tania Mari Bellé Bresolin

Terapias alternativas adjuvantes no enfrentamento de infecções
virais: Desenvolvimento de Produtos Fitoterápicos

Tânia Maria dos Santos Nodari

Impacto sócio econômico do Curso de Extensão em
Desenvolvimento Regional para a formação profissional,
pessoal e cidadã dos alunos extensionistas de Santa Catarina

Tânia Patrícia Schafaschek

Seleção de abelhas africanizadas (Apis mellifera L.) com alto
comportamento higiênico e suas implicações na infestação de
Varroa destructor e desenvolvimento da colônia.

Tatiana Barichello

O papel da inflamação periférica na atividade do sistema
glinfático e possível dano cognitivo

Tatiana Ghedine

Análise das necessidades de treinamento em ambientes
dinâmicos com base na gestão por competências
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Biodiversidade e ecologia de crustáceos (Classe: Decapoda) e
cefalópodes (Mollusca: Cephalopoda) no Estado de Santa
Catarina

Tatiane de Andrade Maranhão

Desenvolvimento de métodos analíticos e uso de quimiometria
para determinação de metais e ametais e em amostras de
Material Particulado Atmosférico (MPA) do estado de Santa
Catarina: Avaliação de exposição em ambientes fechados

Tatiane Sabriela Cagol Camozzato

Elaboração de uma ferramenta online personalizada para
controle dos processos pré terapias radionuclídicas, de controle
radiométrico e de orientações de proteção radiológica

Telles Brunelli Lazzarin

SOLUÇÕES INOVADORAS DE CONVERSORES DE ALTO
RENDIMENTO PARA APLICAÇÕES EM DATA CENTERS

Thaís Cristine Marques Sincero

Resistoma Bacteriano como Bioindicador da Antropização de
Ambientes Aquáticos: Uso de Moluscos Bivalves como
Sentinelas da Disseminação de Patógenos de Prioridade Crítica
em Saúde Única no Estado de Santa Catarina

Thais Marques Simek Vega Gonçalves

GRAU DE PERCOLAÇÃO DA INTERFACE DE DENTES
ARTIFICIAIS
E
COMPÓSITOS
GENGIVAIS
FOTOPOLIMERIZÁVEIS

Thais Silva Beltrame

Função executiva e processamento sensorial na participação
em atividades de vida diária de crianças com Transtorno do
desenvolvimento da coordenação - TDC.

Thiago André Carniel

Avaliação da influência do escoamento
biomecânica de tecidos tendinosos

Thiago Caon

Thiago Coelho Soares

Thiago Dutra

intersticial

na

DESENVOLVIMENTO DE HIDROGÉIS A PARTIR DE
CARRAGENANA EXTRAÍDA DE MACROALGAS DO LITORAL
CATARINENSE PARA O TRATAMENTO DE QUEIMADURAS:
PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL & VALORIZAÇÃO DA CADEIA
PRODUTIVA
Microcrédito e Capacidade Absortiva como propulsores do
tournaround dos micro empreendedores individuais e das
pequenas empresas catarinenses durante o período de
pandemia do coronavírus.
Desenvolvimento de um Compressor Alternativo com Trajetória
de Pistão Otimizada para Minimização de Consumo de Energia
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Estratégias de nutrição e economia circular para viabilizar a
produção de truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss) em sistemas
de recirculação sob exercício de natação sustentada

Thiago Fernandes de Aquino

Extração de elementos Terras raras a partir de Drenagem Ácida
de Mina e Aplicação em Cerâmica Avançada

Thiago Ferreira da Conceição

Smart coatings anticorrosivos e biodegradáveis para proteção
de ligas metálicas

Thiago Guimarães Costa

Enzimas imobilizadas em materiais poliméricos com aplicação
na restauração do patrimônio cultural

Thiago Pontin Tancred

Desenvolvimento de maquete virtual para o projeto de sistemas
de transporte otimizados utilizando técnicas de realidade
aumentada e inteligência artificial.

Tiago Celso Baldissera

Uso de consórcio de gramíneas e leguminosas para a produção
e sustentabilidade de sistemas pastoris

Tiago Davi Curi Busarello

Sistema armazenador interativo à bateria para aplicações em
cidades inteligentes

Tiago Elias Allievi Frizon

Compostos organocalcogênios altamente conjugados para
aplicações fotovoltaicas.

Tiago Goulart Petrolli

Suplementação vitamínica para frangos de corte e tilápias:
Utilização de fitogênicos como análogos a vitaminas C e E

Tiago José Belli

TRATAMENTO DE EFLUENTE TEXTIL EM ELETROBIORREATOR A MEMBRANA PRECEDIDO DE REATOR
ANAERÓBIO: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, PASSIVAÇÃO
DOS ELETRODOS E COMUNIDADE MICROBIANA

Tiago Savi Mondo

Desenvolvimento do Enoturismo em Santa Catarina: Adaptação
dos indicadores do TOURQUAL para melhoria do serviço de
visitação em vinícolas catarinenses.
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Análise fisiológica e biomecânica da corrida no plano e em
subida: relações com a intensidade de exercício

Tiago Vieira da Cunha

Prospecção de tecnologia de soldagem com foco no aumento
da competitividade dos estaleiros catarinenses

Valdeci José Costa

Desenvolvimento de um gaseificador de biomassa e resíduos
sólidos urbanos - Estudo teórico-experimental

Valdir Prigol

Conversas sobre leitura: modos de pensar a leitura a partir das
pesquisas já realizadas pelos estudantes dos cursos de
graduação em Letras e do Mestrado em Estudos Linguísticos,
da UFFS, campus Chapecó

Valdir Roque Dallabrida

O PATRIMÔNIO TERRITORIAL COMO REFERÊNCIA NO
PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE TERRITÓRIOS,
REGIÕES OU MUNICÍPIOS

Valdirene Gasparetto

Influência de riscos e controles relacionais no desempenho
interorganizacional entre agricultores familiares e seus clientes

Valmir Emil Hoffmann

Inovando na pressão: Uso da inovação como fonte de
resiliência contra os efeitos da pandemia do COVID-19

Vanderlei dos Santos

Interdependência dos Sistemas de Controle Gerencial e
Inovação de Produtos em Empresas Startups: influência do
compartilhamento de informações e da turbulência tecnológica

Vanderlei Gageiro Machado

Corantes pericrômicos no planejamento de polímeros
funcionais e de dispositivos de detecção e como sondas de
viscosidade e da polaridade de solventes

Vanessa Moraes de Andrade

Avaliação de parâmetros genéticos de camundongos swiss
fêmeas tratadas com cafeína durante a gestação e lactação e
os efeitos genéticos, bioquímicos e comportamentais na sua
prole

Vanessa Neumann Silva

Peletização orgânica de sementes de hortaliças
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Impacto da retirada ou substituição de antimicrobianos via ração
na resistência antimicrobiana em suínos

Vanessa Ruiz Fávaro

Conservação do bagaço de maçã para alimentação de bovinos

Vanessa Valgas dos Santos

Investigação do hormônio grelina nas possíveis alterações
olfatórias, comportamentais e mnemônicas dos pacientes
submetidos a cirurgia bariátrica de sleeve

Vanessa Wendhausen Lima

Memórias da Cidade: visitas em audiotour por Criciúma

Veraldo Liesenberg

Potencial de Dados Remotamente Situados e Inteligência
Artificial na Caracterização e Monitoramento de Plantios
Comerciais (Reflorestamentos) e Remanescentes de Floresta
Ombrófila Mista (Floresta de Araucária): Subsídios para o
Manejo Florestal Sustentável

Verônica Gesser

Metodologias Ativas e Cultura Maker como Práticas de Ensino
em cursos de Licenciaturas: Impactos de Currículos
Conectados.

Victor Juliano De Negri

Sistemas de Atuação Hidráulicos Digitais para Aplicação
Aeronáutica

Victor Julierme Santos da Conceição

CURRÍCULO E IDENTIDADE DOCENTE: ARTICULAÇÕES
COM A CULTURA ESCOLAR A PARTIR DO OLHAR
TRANSDISCIPLINAR

Vinicius Faria Culmant Ramos

Sistema de Recomendação de Soluções para Erros de
Programação em Computadores

Vinicius Ronzani Cerqueira

Produção de sardinha-verdadeira em cativeiro: densidade de
larvas e juvenis em escala massiva

Virginia Grace Barros

Avaliação do volume de precipitação captado por telhados
verdes extensivos para a cidade de joinville – sc a partir de
espessuras distintas de substrato
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Caracterização do estresse de retículo endoplasmático e suas
consequências durante o desenvolvimento in vitro de embriões
bovinos

Vivian Feddern

Aproveitamento de subprodutos agroindustriais do Estado de
Santa Catarina como alternativa sustentável para elaboração de
produtos cárneos funcionais

Viviane Beineke

Ensino musical criativo na escola básica: interfaces teóricas e
metodológicas

Viviane Glaser

Readaptação do metabolismo energético na citotoxicidade do
cobre em astrócitos e neurônios: alterações no conteúdo de
proteínas relacionadas a fisiologia, dinâmica e biogênese
mitocondrial

Viviane Trindade Borges

As prisões são patrimônio? Práticas asilares, políticas de
memória e processos de patrimonialização, diálogos entre
Brasil e Portugal (1960 – ao Tempo Presente)

Vladimir Fernando Stello

Butia catarinenses: usos, saberes e fazeres nas comunidades
tradicionais de Laguna

Wagner Luis Reis

Papel das adipocinas na ingestão hídrica: Impacto durante o
envelhecimento.

Wagner Maurício Pachekoski

Estudo do reaproveitamento de resíduos da indústria vinícola
como estabilizantes para polímeros biodegradáveis.

Waldir José Rampinelli

Observatório Catarinense da Realidade Latino-Americana

Walter Antonio Roman Junior

Potencial Efeito Tipo Antidepressivo Da Solidagenona Isolada
De Solidago Chilensis Em Ratos Submetidos A Estresse Na
Infância E Na Vida Adulta

Walter Quadros Seiffert

Produção de vegetais em sistema de aquaponia com camarão
marinho em bioflocos
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Estudo da detecção de adulterantes no leite através da
Espectroscopia de Impedância Elétrica

Wemerson Delcio Parreira

Desenvolvimento em FPGA de Algoritmos de Aprendizagem
Adaptativa com Baixo Consumo de Energia para Aplicações em
Internet das Coisas

William Gerson Matias

Estudo do mecanismo de ação tóxica de nanoplásticos em
misturas com contaminantes emergentes

Willian Simões

Novo ensino médio em santa catarina: itinerários formativos e
(des)conexões com o desenvolvimento regional

Willians Cassiano Longen

Análise da aplicação das medidas de saúde e segurança no
comércio de criciúma em relação à prevenção e controle da
contaminação pela covid-19

Yales Rômulo De Novaes

Estudo de um novo conversor bidirecional modular multinível a
capacitor chaveado para sistemas de energia em corrente
contínua

Yara Maria Franco Moreno

Associação dos padrões alimentares, inflamação e fatores de
risco cardiovascular com aterosclerose subclínica em crianças
e adolescentes com cardiopatia congênita – um estudo de
seguimento (Floripa-CHild Study)

Yolanda Flores E Silva

'Web Portal': uma proposta de construção de ferramenta para
difusão prático-teórica sobre as Plantas Alimentícias Não
Convencionais (PANCs) enquanto patrimônios alimentares de
Santa Catarina.

Zuleide Maria Ignácio

Função da Epigenética Intergeracional e Telômeros em
Comportamentos Tipo Depressivos de Ratos submetidos a
Estresse no Início da Vida – Potencial Terapêutico de
Compostos da Centella asiatica
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