RESULTADO FINAL DOS PROJETOS ADMISSÍVEIS
A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina - FAPESC torna
público o resultado final dos projetos admissíveis para fomento do Edital de Chamada Pública
nº 27/2021 Programa Fapesc de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação para Jovens
Pesquisadores do Estado de Santa Catarina – Programa Fapesc Jovens Projetos - SC.

Nome do Proponente
Adilson Vahldick

Adinor José Capellesso

Adriana Gomes Alves
Alejandro Knaesel
Arrabal

Alessandra Cassol

Amanda Chaaban

Ana Laura Vianna Villela

Ana Lúcia Danielewicz

Anderson Diogo Spacek

Título da Projeto
Ferramenta de autoria de realidade
aumentada na educação
Desenvolvimento e desempenho produtivo de
morangueiros de dia neutro cultivados fora do
solo em diferentes épocas de plantio no
extremo Oeste Catarinense
Desenvolvimento de tecnologia digital
acessível para inclusão de estudantes com
autismo no ensino superior
Valorização e incremento econômico do setor
de Tecnologia de Informação do Vale do Itajaí
a partir da Indicação Geográfica
Fortalecimento do ecossistema de
empreendedorismo e inovação na região
Desbravalley a partir do núcleo de inovação
tecnológica da UNC
Sistema integrado de plantas medicinais na
Produção e Bem-Estar Animal: Avaliação de
espécies botânicas preconizadas pelo SUS em
modelo experimental in vivo, utilizando leitões
recém desmamados
City Information Model para pequenos
municípios: estudo de viabilidade a partir do
Campus Inteligente da Unochapecó.
Sarc-mobi: um aplicativo para rastreio da
sarcopenia em idosos atendidos na atenção
primária em saúde
Instrumentação de ambiente controlado para
validação comparativa do rendimento de
culturas iluminadas naturalmente (Sistema
tubular de iluminação) frente a culturas
iluminadas artificialmente

Instituição
UDESC

IFSC

UNIVALI

FURB

FUNC

IFC

FUNDESTE

UFSC

SATC
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181

Andrea Huhn
Andreia Buzatti

Ariadne Cristiane Cabral
da Cruz

Athos Henrique Plaine
Bianca Goulart de
Oliveira Maia
Brenno Ralf Maciel
Oliveira

Bruna Faitão Balvedi

Bruno Renaly Souza
Figueiredo
Caio Cesar Franca
Magnotti

Camila Marchioni

Camila Regina Rostirola

Carlos Roberto França

Democratização do uso base de patentes para
auxiliar a inovação tecnológica no contexto da
Open Science.
Sisprad 2.0
Avaliação da infecção por fascíola hepática em
bovinos leiteiros no extremo oeste de Santa
Catarina e o seu impacto na produção leiteira
Funcionalização da superfície de titânio com
ácido-poli-láctico-co-glicólico incorporando
extrato de cranberry para conectores
protéticos: propriedades osteoindutoras e
antibiofilme
Deformação plástica severa em ligas de titânio
tipo-β metaestáveis para aplicações como
biomateriais
Obtenção de isolantes térmicos cerâmicos
utilizando resíduos sólidos como matériasprimas alternativas
Desdobramentos da Ciência, Tecnologia e
Inovação no Ensino de Química catarinense:
um ensaio sobre as possibilidades didáticas e
a divulgação científica
Otimização do projeto de elementos de
sombreamento para edificações em Santa
Catarina
Impactos do fogo e das cinzas sobre a
biodiversidade na água doce: respostas dos
peixes, anfíbios, microinvertebrados e
macrófitas ao distúrbio
Produção de sardinha-verdadeira em cativeiro:
densidade de larvas e juvenis em escala
massiva
Desenvolvimento e validação de métodos
cromatográficos para quantificação de
substâncias tóxicas em amostras biológicas
para Análise Toxicológica de Urgência
Desenvolvimento regional da qualidade
educacional: contribuições a partir da análise
da Política Nacional de Avaliação da
Educação Básica
Desenvolvimento de aplicativos educacionais
e a viabilização do uso de celulares e tablets
Android como recursos pedagógicos para a
educação básica

UNIVALI
IFSC
FUNOESC

UFSC

UDESC

FURJ

UDESC

FERJ

UFSC

UFSC

UFSC

FUNOESC

UFFS
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André Moraes dos
Santos

182

Cinara Ludvig Gonçalves
Cíntia Maia Braga
Clarissa Bohrer da Silva

Claudia Albuquerque
Claudia Beatriz
Batschauer da Cruz
Cristiani Fontanela

Daiana Petry Rufato

Daiana Schvartz
Daiane Pavan
Daniel Fritzen
Daniela Barbieri
Hauschild
Daniela Pacheco dos
Santos Haupenthal
Débora de Lima Velho
Junges
Delano Dias Schleder

UNOESC

FUCRI
UNIVALI
UDESC

FURB

UNIVALI

FUNDESTE

UDESC

IFSC
FUNOESC
SATC

UFSC

FUCRI
IFC

IFC
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Catiane Pelissari

Desempenho de tratamento de diferentes
arranjos tecnológicos de wetlands construídos
aplicados no tratamento descentralizado de
esgoto
Investigação do potencial terapêutico de
fármacos acoplados a nanopartículas no
tratamento do Transtorno do Espectro Autista
Desenvolvimento de bebida probiótica de
maçã com Lactobacillus Plantarum 299v
Avaliação da presença e extensão dos
atributos da atenção primária à saúde em
Chapecó
Análise do potencial antioxidante, antitumoral
e antiangiogênica dos extratos vegetais de
Eugenia sp.
Monitoramento e análise dos determinantes de
atração e retenção de Investimentos
Estrangeiros Diretos em Santa Catarina
Disseminação da cultura da Propriedade
Intelectual na Rede Catarinense de Centros de
Inovação.
Integração da informação produtiva da cadeia
da maça através de modernização do
acompanhamento de previsão de safra e
mitigação do impacto econômico do setor
Cartografia da história da arte em Santa
Catarina.
Agronegócio e Gastronomia: impactos e
oportunidades em tempos de Pandemia
Desenvolvimento de coletor solar por meio do
processo de estampagem incremental de
chapas metálicas
Avaliação da Composição Corporal por meio
da Espectroscopia Bioelétrica (BIS) de
crianças e adolescentes hospitalizadas
Uso de agentes eletrofísicos no tratamento de
feridas em membros inferiores de pacientes
diabéticos: um ensaio clínico randomizado
Serious Games para a promoção da
motivação de mulheres em graduações STEM
Potencial uso da microalga Aranchiocantrium
sp. Como ingrediente dietético para o
enfrentamento das baixas temperaturas no
cultivo de camarão-branco-do-pacífico

183

Diogo Dominguini

Diovane Ghignatti da
Costa

Douglas Andre Wurz

Douglas Rossi De Melo

Eduardo Camilo Inacio

Eduardo Guilherme
Cividini Neiva

Eduardo Henrique
Goulin

Elaine Cristina Novatzki
Forte
Eleine Kuroki Anzai
Elisângela Benedet da
Silva

Elisiane Lorenzini

FUNOESC

FUCRI

UFSC

IFSC

UNIVALI

SENAI

FURB

IFSC

UFSC

FURB
EPAGRI

UFSC
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Dilva Bertoldi Benvenutti

Políticas e práticas de avaliação da
aprendizagem na região oeste de Santa
Catarina (microrregiões de São Miguel do
Oeste e Chapecó).
Avaliação da inibição do inflamassoma nlrp3
no processo de modulação da inflamação em
choque séptico
Avaliação e gestão de operações em saúde:
estratégias para otimizar processos
assistenciais para a segurança do paciente e
sustentabilidade
Avaliação do efeito de diferentes épocas e
sistemas de poda da videira Bordô cultivada
no Planalto Norte Catarinense
Desenvolvimento de um acelerador para o
processamento de imagens em satélites de
pequeno porte explorando o particionamento
hardware-software
Manutenção Preditiva Inteligente: Inteligência
Artificial Aplicada ao Desenvolvimento da
Indústria 4.0 em Santa Catarina
Síntese, caracterização e aplicação de
nanocompósitos entre grafeno e
nanopartículas bimetálicas de Ni-Co em
células a combustível e baterias.
Análise comparativa de genomas de
Colletotrichum spp., e prospecção de regiões
alvo para aplicação de RNA de interferência
no controle de fungos patogênicos de
morango.
Inovação tecnológica em saúde:
implementação e implicações nas cargas de
trabalho durante a pandemia da covid-19
Vigilância e Monitoramento de Animais
Selvagens como Sentinela de Resistência aos
Antimicrobianos – Interface da Saúde Única
Uso de imagens multiespectrais de vant no
mapeamento do solo
Vida na universidade em uma era de ruptura,
de covid-19: sentimentos, atitudes e
preparo/prontidão para a
pesquisa/ensino/aprendizagem remota de
docentes e estudantes na universidade federal
de Santa Catarina

184

Ernane Silva
Estevan Felipe Pizarro
Muñoz
Evandro Dematte
Fabiana Brum Haag
Fabio Jose Gomes
Felipe Gomes de
Oliveira Cabral
Fernanda Stoffel

Fernando Cesar Sossai

Fernando dos Santos
Fernando Henrique
Gruber Colaço
Fernando Maciel Ramos
Filipe Dutra da Silva

Flavia Medeiros Santos

Franciane Reinert Lyra
Gabriel Adan Araujo
Leite

UFFS

UFSC

UFSC
UDESC
UFFS
FUNOESC
UFSC

IFSC

FURJ

UDESC

IFSC
FUNC
UFSC

UFSC

UNIVALI
UFSC
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Erica de Brito Pitilin

Impacto da covid-19 em gestantes: medidas
inovadoras nos desfechos adversos de parto
baseadas em modelos de aprendizado de
máquina.
Compressor linear com controle de trajetória
para aplicação em congeladores de
temperatura ultrabaixa
Sustentabilidade das organizações da
Agricultura Familiar: tecnologia social aplicada
aos modelos de negócios
Cermets a Base de NBC Ligados ao Ni e Ni3Al
Obtidos por Metalurgia do Pó
Sarcopenia e fatores associados em pacientes
hemodialíticos que realizam exercício físico
Efeitos ambientais e raciais da ocorrência do
leite instável não ácido em vacas leiteiras
Diagnóstico de Falhas para Indústrias e
Empresas Inteligentes no Estado de Santa
Catarina
Atividades biológicas e composição fenólica do
macrofungo Pleurotus albidus produzido em
resíduo agroindustrial
Uma análise do potencial de inscrição na Lista
do Patrimônio Mundial da UNESCO de bens
integrantes do conjunto do patrimônio cultural
e natural de Santa Catarina
Aprimorando o Desenvolvimento de
Simulações Baseadas em Agentes por meio
de Blocos de Construção Abstratos
Desempenho em abrasão de microestruturas
de revestimento duro manipuladas durante a
fabricação por GTAW usando duplo arame
Desenvolvimento de mapa de ruído sonoro
para cidades de pequeno e médio porte
Desenvolvimento e aplicação de ferramentas
para análise de ruído e desempenho
aerodinâmico de aerogeradores
Desigualdades, moralidades e conflitos:
perspectivas etnográficas sobre dispositivos
estatais e direitos humanos
Destination Branding em destinos turísticos
com influência étnica: estudo sobre identidade,
experiência e imagem de marca de destino.
Toxicidade reprodutiva do inseticida
piriproxifeno após exposição crônica desde a

185

Germán Ayala Valencia

Graziela Liebel
Gustavo Artur De
Andrade

Gustavo Behling
Gustavo Lopes Colpani

Helena Paula Nierwinski

Heveline Enzweiler

Hylson Vescovi Netto
Inacio Alberto Pereira
Costa
Ivani Cristina Voos

Jaqueline Scapinello
João Marcos Bosi
Mendonça de Moura

Tencnologia nursing sizing COVID-19
Serviço de Tecnologia Assistiva: público e
gratuito na perspectiva de equidade social
para estudantes com deficiência
Potencial farmacológico de óleo essencial e
extrato supercrítico de Aloysia gratissima
encapsulados pela técnica SEDS
Programa de efetivação do enquadramento da
Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí (BHRI) - metas
propostas para 2025

IFC

UFSC

UNIVALI

UFSC

UNIVALI
FUNDESTE

UFSC

UDESC

IFC
IFSC
IFSC

FUNDESTE
Instituto Água
Conecta
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Gabriel Murilo Ribeiro
Gonino

pré-puberdade: um estudo pré-clínico em
camundongos que mimetiza a exposição
humana
Estudos para conservação do potencial
ecológico de riachos do Vale do Itajaí
Estabilização dos compostos fenólicos da
própolis com nanopartículas à base de amido
e nanoargilas: Caraterização físico-química,
aplicação em alimentos e estudo da
digestibilidade in vitro
A COVID-19 em Santa Catarina: carga da
doença e desigualdades regionais.
Desenvolvimento de um sistema de geração
de hidrogênio renovável baseado em
eletrolisadores de membrana de troca de
prótons
Empreendedores de Impacto Social: modelos
mentais e o processo de desenvolvimento de
oportunidades
Sensores de força e deformação e atuadores
robóticos baseados em polímeros eletroativos
Avaliação de propriedades mecânicas de
misturas de resíduos de carvão (mineração e
queima) álcali-ativados para uso em obras de
infraestrutura
Avaliação do tratamento de efluentes contendo
compostos fármacos anti-inflamatórios através
de fotodegradação utilizando membranas de
hidrogel para imobilização de catalisadores
heterogêneos
Provendo tolerância a faltas bizantinas em
aplicações web modernas

186

João Paulo Pereira Paes

Jocinei Dognini

Jônata Tyska Carvalho

Jonathan Utzig
Juliano Da Cunha
Gomes
Julio Cesar Frantz
Jussara Maria
Gonçalves

Karin Vieira da Silva

Karine Lena Meneghetti
Katia Denise Moreira
Kayron Bevilaqua
Kelly Mônica Marinho E
Lima
Laio Oriel Seman

Avaliação do efeito neuroprotetor do extrato
hidroalcoólico de ilex paraguariensis em um
modelo animal de neuroinflamação aguda
Identificação e diversidade de microsporídeos
em populações de insetos criados de forma
massal e avaliação do controle via RNA de
interferência
Aplicação da metodologia isotópica para
avaliação da autenticidade e rastreabilidade do
algodão no Brasil
Dea: Uma ferramenta para auxílio ao
diagnóstico e tratamento de dados de terapias
de crianças com transtorno do espectro autista
usando técnicas de aprendizado de máquina e
mineração de dados
“Green energy” a partir da gaseificação de
biomassa em leitos fluidizados: avaliação
fluidodinâmica e otimização baseada em CFD
Desenvolvimento de reator biológico
automatizado e de fluxo vertical para
compostagem residencial
Pesquisa e avaliação da tecnologia de
manufatura aditiva para utilização em
aplicações da saúde
Desenvolvimento de um teste rápido para
avaliação renal a partir do uso de novas
tecnologias
Proposta de promoção de aprendizagem
compartilhada em Governo Aberto para os
municípios catarinenses: um estudo no âmbito
do Plano SC Governo Aberto
Desenvolvimento de metodologia rápida para
detecção e quantificação de Escherichia coli
STEC em carne bovina.
Nucleação do Grupo de Pesquisa e Prática em
Gestão e Secretariado
Nominais nus através das línguas: o português
brasileiro e o mandarim, um estudo
experimental
Análise músculo-esquelética de pacientes
sobreviventes da Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG)
Escalonamento de tarefas para pequenos
satélites visando maximização da qualidade de
serviço

FUNIARP

IFSC

ISTA

UFSC

FURB

IFSC

FEBE

FURJ

UDESC

SENAI
UFSC
IFSC

UFSC

UNIVALI
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João Paulo Assolini
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UFSC
UFFS
UFFS
FUNC
UDESC
FURJ

UFSC

FUNIARP

UFSC

FURB

IFSC

UDESC

UFSC
UFSC
UFSC
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Sexualidade feminina no ciclo gravídico
puerperal: vivencias de mulheres
Larissa de Lima
Planos de bacias hidrográficas: um modelo de
Trindade
referência para a gestão hídrica
Gestão da atenção primária à saúde frente ao
Larissa Hermes Tombini previne brasil: em busca de estratégias para a
macrorregião grande oeste catarinense
Estruturação do ecossistema de inovação no
Leonardo Corrêa Chaves
planalto norte de Santa Catarina
Leonardo Romero
Estudo da Concepção e Dinâmica de
Monteiro
Enxurradas em Santa Catarina
Variantes genéticas associadas a resistência
Leslie Ecker Ferreira
aos anticoagulantes e antiplaquetários usados
na prevenção de AVC.
Acolhimento & Sucesso Escolar:
Lígia Rocha Cavalcante
Desenvolvendo estratégias integradoras na
Feitosa
UFSC
Avaliação da atividade cicatrizante gástrica de
extratos hidroalcoólicos de folhas de ilex
Lincon Bordignon
paraguariensis (erva-mate) cultivadas em
Somensi
diferentes condições de substratos na
recorrência desta lesão
Clima urbano de cidades de clima subtropical
Lindberg Nascimento
em Santa Catarina: implicações das mudanças
Júnior
climáticas e de processos de urbanização
Observatório regional interprofissional
especializado para síndrome de COVID-19
Luciana Bisio Mattos
persistente: formação em saúde e cuidado
interprofissional
Aplicação de algoritmos de compartilhamento
Luciano Barreto
de segredos e anonimização de dados para
adequação de sistemas à LGPD
Incertezas na Distribuição de Molhabilidade
Luis Fernando Lamas de
em Reservatórios Carbonáticos de Petróleo:
Oliveira
Estudo da Influência e Aplicação de Métodos
de Recuperação Avançada
Desenvolvimento de novos eletrodos
Luiz Fernando Belchior
baseados em nanocompósitos cerâmicos
Ribeiro
derivados de polímeros precursores
Desenvolvimento de agentes inteligentes para
Maiquel de Brito
controle de sistemas ciberfísicos
Enfermeiras obstétricas na atenção ao parto
Manuela Beatriz Velho
em instituições hospitalares de Santa Catarina
Laís Antunes Wilhelm

188

Manuela Mika Jomori
Marcelo Bonazza
Marco Aurelio Petrelli

Marcos Felipe Nicoletti

Maria Alice Prado
Cechinel
Mateus Grellert da Silva
Matheus Vinicius
Gregory Zimmermann
Mauricio Malheiros
Badaró

Mauro Michelena
Andrade

Micheli Zanetti

Milton Kist
Nelson Afonso Garcia
Santos
Paulo Tamaso Mioto
Pedro Belin Castellucci

Desafios e Oportunidades para Construção de
uma Cidade Sustentável: Estudo de Caso em
Chapecó
Nutrição é na cozinha! Habilidades culinárias e
alimentação saudável na universidade
Alternativas de estabilização mecânica e
química de solos para pavimento de estradas
rurais em Santa Catarina
Framework para governança de Comunidades
de Inovação e Startups de Santa Catarina
Manejo da Floresta Ombrófila Mista:
caracterização dendrométrica e modelagem do
crescimento de florestas maduras e
secundárias
Nanoestruturas ancoradas para
fotodegradação catalítica de contaminantes
emergentes presentes em águas e efluentes
Técnicas de Aprendizado de Máquina
aplicadas ao Diagnóstico de Transtorno do
Espectro Autista
Desenvolvimento de embalagens ativas e
sustentáveis com propriedades superiores de
barreira e antimicrobiana
Avaliação da acurácia de modelos de trabalho
de arcadas edêntulas obtidos por métodos
analógicos e digitais e da qualidade final de
próteses totais.
Efeitos da hidrodinâmica na variabilidade da
qualidade da água e nas ocorrências de
Arribadas de microalgas na praia central de
Balneário Camboriú, SC.
Obtenção de filmes poliméricos
antimicrobianos para utilização como
conservantes de alimentos
Robótica Educacional como ferramenta de
ensino e aprendizagem no componente
curricular de Matemática da Educação Básica.
Contribuições da Tecnologia Social para o
desenvolvimento da região geográfica
imediata de Blumenau
Ectomicorrizas de restinga: uma promessa na
restauração ambiental e em tecnologias
futuras.
Modelos e algoritmos para problemas de
roteamento de veículos elétricos

FUNOESC
UFSC
UFSC
UNIVALI

UDESC

FUCRI

UFSC

FUCRI

UFSC

UNIVALI

FUNDESTE

UFFS

FURB

UFSC
UFSC
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Manuela Gazzoni dos
Passos

189

Priscila de Oliveira
Moraes
Rafael Gué Martini

Rafaela Silva Moreira

Ramon Cruz

Ricardo Armini Caldas

Ricardo Barbosa Felipini

Ricardo Luís Radis
Steinmetz
Rita de Albernaz
Gonçalves da Silva
Robson Andrade
Rodrigues
Robson Ventura de
Souza
Roddy Alexander
Antayhua Romero

Rodrigo Blödorn

Valorização dos Resíduos de Construção e
Demolição (RCD) por meio do uso como
insumo na produção de artefatos de concreto.
Desenvolvimento de um biofilme mucoadeviso
contendo probióticos e extrato de Camellia
sinensis para a saúde oral de cães
Gestão da educomunicação: aplicação de
dispositivo de diagnóstico, análise e
intervenção
Curvas de Funcionalidade e Trajetórias de
Participação para Crianças e Adolescentes
com Paralisia Cerebral - participa Brasil
Exercício aeróbio em ambiente urbano
poluído: Estabelecendo a deposição de
partículas nas vias aéreas e implicações para
o sistema cardiorrespiratório
Impacto da utilização de recursos digitais e
impressão 3D no processo de ensinoaprendizagem em estudantes de Odontologia
Atividade da Própolis de Apis melifera na
Cultura do Tomateiro Contra a Pinta Preta
(Alternaria sp.) E a Mancha de Septoria
(Septoria lycopersici)
Biogásfort - Fortalecimento ao
desenvolvimento sustentável e segurança
energética mediante padronização de métodos
em digestão anaeróbia
Conhecimentos e atitudes de suinocultores
catarinenses sobre bem-estar de porcas
reprodutoras
Qualidade espermática e crioconservação do
sêmen de Steindachneridion scriptum
Desenvolvimento de sistema vertical de
depuração de ostras para utilização em
estabelecimentos de comércio
Bancada multifuncional de ensaios de
bioeletromagnetismo: estudo de caso de
hipertermia por microondas para tratamento de
câncer de mama
Avaliação da integridade de superfícies
usinadas em aços endurecidos de
componentes aplicados no projeto de
máquinas da indústria metalomecânica e têxtil
regional

IFSC

UFSC

UDESC

UFSC

UFSC

UFSC

UFSC

Embrapa
Suínos Aves
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UFSC
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Pedro Rosso
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Rodrigo Diaz de Vivar
Soler

Rupturas e continuidades: trajetórias
arqueológicas do pensamento de Michel
Foucault em estudos correlatos de teses e
dissertações de programas de pós-graduação
em educação no Brasil (1980-2021)
Efeitos do treinamento físico em desfechos
funcionais, clínicos e psicossociais de adultos
e idosos pós-infecção por COVID-19: covid-19
and rehabilitation Study (CORE-Study)
Motor elétrico bearingless
Fortalecimento da infraestrutura natural no
entorno da barragem sul de ituporanga (sc)
Desenvolvimento de nanopartículas de óxido
de ferro funcionalizadas para aplicação no
tratamento do câncer por hipertermia
magnética
Produção de alimentos regionais: da horta à
mesa, um percurso de segurança nutricional
Avaliação da expressão de ki-67e p53 em
mucosa de pacientes usuários de cigarro
eletrônico
Qual é o valor de cuidar das mimosas
catarinenses? Um estudo sobre valores
humanos infantis em propriedades rurais
familiares
Desenvolvimento Municipal Sustentável: o
papel das transferências obrigatórias e
voluntárias nos municípios catarinenses
Metagenômica aplicada à produtos artesanais:
Identificação de patógenos emergentes,
culturas starters autóctones e probióticos
As redes digitais, a produção de conteúdo e os
impactos nas culturas juvenis - aprendizagem
e engajamento voltado a carreiras inovadoras
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 no Brasil
Jornalismo e Inovação: panorama da indústria
catarinense de legado e nativa digital
Condições e viabilização para aquisição de
alimentos orgânicos da agricultura familiar por
serviços de alimentação em Florianópolis/SC
Dieta com redução de carboidratos e exercício
físico endurance para mulheres com síndrome

191

Thiago Dutra
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UFSC
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Florianópolis (SC), 03 de setembro de 2021

Fábio Zabot Holthausen
Presidente da Fapesc
(assinado digitalmente)
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Thaise Boeing

do ovário policístico: ensaio clínico
randomizado.
Estudos pré-clínicos sobre o potencial
medicinal da Vernonia condensata Baker
(Boldo-baiano), uma espécie vegetal de
interesse ao SUS
Estudo paramétrico de um sistema de
condicionamento de ar de múltiplos
evaporadores em condições climáticas típicas
de Santa Catarina
A garantia de qualidade em sistemas
educacionais: proposições estratégicas à
integração do SAEB e do SINAES no contexto
da gestão educacional do sul de Santa
Catarina.
Monitoramento de espécies ameaçadas de
extinção: ecologia e genética auxiliando na
conservação
Impacto da interdependência dos sistemas de
controle gerencial sobre a inovação em
empresas catarinenses
Crise, migração e trabalho: trajetórias
migrantes de venezuelanos no Oeste de Santa
Catarina
Memória Cultural: resgate e análise das
crônicas das Balas de estalo publicadas em
1883
Inovação tecnológica em saúde na
contribuição da melhor recuperação pulmonar
pós-covid-19: validação de um protótipo
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