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Remoção de fármacos anticâncer presentes
em efluentes hospitalares por meio da adição
de ferro zero valente em processos biológicos
anaeróbico
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Indicação Geográfica (IG) protegida como
propulsora do desenvolvimento regional:
geração de elementos para justificar o
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Desenvolvimento de biorrefinarias integradas
à indústria de papel e celulose a partir da
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Kraft
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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: um ensaio clínico randomizado cego
em paralelo control
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Mecanismos de neurotoxicidade induzidos
pelo fungicida mancozeb: possível relação
com a doença de parkinson
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Associação entre restrição calórica e fármaco
hipoglicemiante ao tratamento da obesidade
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Aplicação em Dispositivos Fotovoltaicos e
(Bio)sensores
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Associação entre o consumo alimentar de
estudantes do 9º ano do ensino fundamental
e características do macro e microambiente
alimentar no entorno de escolas públicas
municipais de dois municípios de diferentes
níveis socioeconômicos e de urbanização de
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Sistema de conversão de energia ondomotriz
para aplicação em plataformas flutuantes

Giustino Tribuzi

Desenvolvimento de ingredientes de alta
qualidade nutricional e tecnológica a partir de
biomassa de Spirulina por processos
combinados de ultrassom e secagem
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Receptores de adenosina: expressão e
função em tecidos cardiovasculares durante a
sepse
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Guilherme de Oliveira

Os Efeitos Econômicos da Mudança
Climática em Santa Catarina

Heiliane de Brito Fontana

Resposta muscular hemodinâmica em
indivíduos com osteoartrite: relação da
hiperemia reativa à contração com a dor,
força e qualidade muscular

Helder Lima Gusso

Efetividade da plataforma on-line
OPERANDA/UFSC e da educação em rede
para a formação científica

Iara Costa Leite

Mapeamento de ciência, tecnologia e
inovação relacionadas a oceanos
desenvolvidas por organizações baseadas
em Florianópolis
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Prospecção em plantas comestíveis de
FitoBióticos naturais promotores de
crescimento em suínos recém-desmamados
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Modelagem Geológica: implicações para a
caracterização de aquíferos subterrâneos
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Os feminicídios em Santa Catarina e a
cobertura jornalística: mapeamento de um
problema público
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Moluscos bivalves como possíveis
indicadores de resistência antimicrobiana em
alimentos e no ambiente: uma abordagem de
Saúde Única
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Potencial antitumoral e antidiabético de
extratos de brácteas e sementes de
Araucaria angustifolia (Bertol.) o. Kuntze: uso
de produtos regionais para tratar problemas
mundiais
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Natan Padoin

Sense2SC – Sensores para Agricultura de
Precisão e Monitoramento de Águas no
Estado de Santa Catarina

Regina Célia Grando

Processos formativos de professores que
ensinam matemática nos anos iniciais do
Ensino Fundamental: mapeamento nacional e
estudo do caso de SC

Roberta de Paula Martins

Investigação do papel do inflamassoma
NLRP3 na prevalência e fisiopatologia da
doença do coronavírus 2019 (COVID-19)

Tiago Davi Curi Busarello

Sistema de acionamento de máquinas
síncronas de ímã permanente sem sensores
de velocidade e posição
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Desenvolvimento de tintas com atividade
antimicrobiana e antiviral com foco no
combate ao coronavírus
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Análise metagenômica do solo de lavouras
de alho em Santa Catarina: conhecimento do
microbioma como ferramenta para o manejo,
redução do custo de produção e aumento da
competitividade
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Currículo e identidade docente: articulações
com a cultura escolar a partir do olhar
transdisciplinar
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Sistemas independentes de abastecimento
de água: etnografia das práticas cotidianas e
memórias em torno dos manejos coletivos e
dos acessos à água potável em Florianópolis.
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(Assinado digitalmente)
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Eficiência, seletividade e segurança alimentar
de herbicidas com potencial para substituir o
ioxynil na cultura do alho
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